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Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a produção de discussões reflexivas em um ambiente 

de modelagem matemática, a partir de dados obtidos da observação e filmagem de  um grupo de 

alunos de uma escola pública secundária no município de Coração de Maria. Os referenciais teóricos 

desta pesquisa são a Educação Matemática Crítica, a Modelagem Matemática em uma perspectiva 

sócio-crítica, alinhavando intersecções com a perspectiva sócio-cultural para a ação. Os resultados da 

análise apontam para possibilidades de produção de discussões reflexivas através da tematização dos 

critérios considerados na abordagem da situação-problema e na comparação dos resultados obtidos 

pelos alunos. Além disso, trazem esclarecimentos sobre a  dinâmica das discussões dos alunos. Em 

particular,  que  a  gênese  das  discussões  reflexivas  podem  estar  nas  discussões  matemáticas  ou 

técnicas, aspecto que ainda estava ausente da literatura, constituindo-se numa contribuição teórica 

para o campo científico. Do ponto de vista profissional, os resultados se constituem em importantes 

subsídios para os professores acompanharem o trabalhos dos alunos. 

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica, Modelagem Matemática, Discussões Reflexivas.



Abstract 

This work has previously aimed at analysing the production of reflexive discussions in an 

environment of mathematical modelling, starting with data obtained through classroom observation 

and filming of a students’ group from a secondary public school in the city of  Coração de Maria. The 

theoretical reference points for this research are the Critical Mathematics Education, the Mathematical 

Modeling from a social-critic perspective, building up intersections with the sociocultural perspective 

for the action. The results of this analysis have suggested possibilities of production of reflective 

discussions through the thematization of the criteria which have been determined in the approach of 

the situation-problem and the comparison of the results achieved by the students. Furthermore, these 

results come to shed some light over the dynamics of the students’ discussions. Particularly, they show 

that the genesis of the reflective discussions can reside in the mathematical or technical discussions, 

which is an aspect that has been absent from the literature. From a professional point of view, this 

work’s results can be considered to be important theoretical background for teachers to supervise their 

students’ works, thus constituting a theoretical contribution for the scientific field.

Key-words: Critical Mathematics Education, Mathematical Modeling, Reflective Discussions.
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Capítulo 1 - Introdução

Passei a acreditar que o ensino de matemática, [...] nas escolas, é uma 
atitude política. [...] a criar atitudes e modelos intelectuais que, por 
sua vez, ajudarão os estudantes a crescer, desenvolver-se, ser críticos,  
mais conscientes e mais envolvidos e, assim, mais confiantes e mais 
capazes de ir além das estruturas existentes [...]  (FASHEH, 1998, p. 
10).

1.1 Conhecendo a Modelagem Matemática

Como professora  de  matemática  da  Escola  Governador  Roberto  Santos,  situada  no 

bairro do Cabula, Salvador, na Bahia, durante o estágio probatório supervisionado no 1º ano do 

ensino médio,  como parte do curso de formação de professor, desenvolvi um projeto intitulado 

“A Matemática na formação do cidadão”. Nesse projeto, solicitei aos alunos que trouxessem da 

comunidade onde viviam problemas que consideravam importantes e cuja solução demandava 

algum tipo de  discussão matemática. Naquela época, minha motivação era estimular os alunos 

a perceber o papel da Matemática no exercício de uma cidadania crítica e participativa, pois 

tinha claro que o meu objetivo pedagógico era apresentar para os alunos como a Matemática 

poderia ser útil na solução de problemas do cotidiano e na melhoria da qualidade de vida deles. 

Naquela ocasião, não tive condições de sistematizar e articular os aspectos teóricos e práticos 

daquela experiência.

O contato com a Modelagem Matemática aconteceu de forma gradativa,  em grande 

parte,  como  decorrência  da  experiência  citada  acima.  Primeiramente,  cursei  como  aluna 

ouvinte, depois como aluna especial,  a disciplina de Tendências em Educação Matemática1, 

1Tendências em Educação Matemática é uma disciplina que tem como objetivo oferecer uma visão panorâmica 
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ministrada pelo professor Dr. Jonei  Cerqueira  Barbosa,  no Programa de Pós-graduação em 

Ensino,  Filosofia  e  História  das  Ciências  (PPGEFHC)  da  Universidade  Federal  da  Bahia 

(UFBA) e Universidade Estadual  de  Feira  de Santana (UEFS),  em 2004.  O objetivo desta 

disciplina era destacar linhas de pesquisas para trabalhar em Educação Matemática, tais como: 

Cognição  e  Aprendizagem  em  Educação  Matemática;  Etnomatemática;  Modelagem; 

Afetividade  e  Educação  Matemática;  Professores  de  Matemática,  Prática  profissional  e 

Formação;  Pesquisa  em  Educação  Matemática  e  Metodologia  da  Pesquisa  em  Educação 

Matemática. Como conclusão da disciplina em questão, apresentei um projeto de pesquisa sobre 

Modelagem Matemática, utilizando os argumentos de inclusão da Modelagem Matemática no 

currículo escolar, sustentados nas leituras de Barbosa (2001), Bassanezi (2004), Biembengut e 

Hein (2003) e Monteiro e Pompeu Jr. (2001). O trabalho tinha como título “Modelagem em um 

projeto de intervenção com um tema transversal: as discussões dos alunos”. A pergunta era: 

quais as discussões que aconteciam em projeto com tema transversal? Como objetivo, o trabalho 

se propunha a observar e analisar as discussões dos alunos desenvolvidas em um projeto de 

Modelagem.

O esboço da presente pesquisa começava a  se  delinear  a  partir  desse projeto.  Mais 

adiante,  no  primeiro  semestre  de  2005,  cursei  a  disciplina  Modelagem  Matemática  no 

PPGEFHC. Nessa disciplina, era necessário apresentar um projeto de pesquisa e uma resenha de 

uma  dissertação  ou  tese  que  mais  se  aproximasse  das  minhas  inquietações.  Diante  disso, 

fundamentei o projeto de pesquisa com uma discussão sobre os aspectos teóricos relativos ao 

conceito de cidadania, à função da escola na formação do cidadão e as possíveis contribuições 

da Educação Matemática para a formação de um cidadão crítico e participativo em um ambiente 

de  Modelagem.  Desenvolvi  esta  temática  que  relacionava  a  educação  matemática  com  a 

formação  do  cidadão  no  ambiente  escolar,  pressupondo  alguns  questionamentos:  que  é 

Cidadania?  quais  as  relações  existentes  entre  a  Cidadania  e  a  Educação escolar?  Como a 

educação escolar  pode contribuir  para o  exercício da Cidadania? E, em particular,  como a 

Educação Matemática pode contribuir para o exercício da Cidadania? 

Mediante as considerações apresentadas, uma questão se objetivava naquele momento: 

como se dá o exercício da Cidadania em um ambiente de Modelagem mediado por relações de 

poder entre o professor e os alunos? O argumento era que se o aluno fosse levado a refletir sobre 

sua participação em termos críticos na sociedade, seria capaz de optar e decidir, mediatizado 

da Educação Matemática. Essas tendências são embasadas em diferentes teorias e apresentadas sob diferentes 
posições epistemológicas. 
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pelo professor, a transformar seu cotidiano e a sua compreensão resultante seria tão mais crítica 

quanto se fosse realizada por uma investigação do seu cotidiano.

Assim, escolhi a tese de Araújo (2002) para fazer a resenha proposta pelo professor para 

a disciplina. A pesquisa da autora trata das discussões de um grupo de alunos de Engenharia, 

que foram registradas durante os trabalhos da disciplina Cálculo Diferencial e Integral, quando 

desenvolviam um projeto de modelagem matemática com utilização do Maple2. A motivação da 

autora foram os problemas de ensino-aprendizagem na disciplina de Cálculo, identificados na 

sua  própria  prática  pedagógica  como professora  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais 

(UFMG), apoiada na leitura de Alrø e Skovsmose (2002), em que os autores afirmam que há 

influência na aprendizagem dos estilos de comunicação que ocorrem nas salas de aula para os 

alunos. A autora optou por focar nas discussões dos alunos por subentender que discussões 

seriam algum tipo de “comunicação”, que poderia influenciar sobre a “aprendizagem”. 

O primeiro contato com a Educação Matemática Crítica deu-se na resenha que elaborei 

sobre a tese de Araújo (2002). Segundo a autora, apoiada em Skovsmose (1994), a Educação 

Matemática Crítica discute o papel social  da matemática, o estilo da comunicação entre os 

alunos  e  o  professor  e  entre  os  alunos.  Como  resultado,  a  única  questão  da  Educação 

Matemática Crítica, segundo a autora em sua pesquisa, presente nos projetos de Modelagem, 

dizia respeito aos interesses e às competências dos alunos, na aprendizagem. Para ela, questões 

que dizem respeito à cidadania, à matemática para identificar e analisar aspectos críticos da vida 

social, como reflexões sobre questões de igualdade, eqüidade e justiça, “à crítica da própria 

matemática e à democratização entre os componentes da ‘micro-sociedade’ representada pela 

turma, não foram percebidos” (ARAÚJO, 2002, p. 149). 

No  mesmo  período  em  que  cursava  a  disciplina  de  Modelagem,  fui  convidada  a 

participar  do Núcleo  de Pesquisas  em Modelagem Matemática (NUPEMM)3.  As leituras  e 

discussões realizadas no NUPEMM me envolveram, e assim, visando a um Projeto de Pesquisa 

para a seleção no PPGEFHC, cuja inscrição se daria no final do ano de 2005, apresentei um 

projeto de pesquisa, que versava sobre cidadania, ao NUPEMM. Nas discussões no NUPEMM, 

as questões relativas à cidadania passaram a ser tratadas de um ponto de vista micro-social, em 

particular no âmbito das discussões produzidas pelos alunos e pelo professor, para afunilar a 

2 Maple é um sistema de álgebra computacional comercial de uso genérico. Constitui um ambiente informático 
para a computação de expressões algébricas,  simbólicas, permitindo o desenho de gráficos a duas ou a três 
dimensões. 
3 Núcleo de Pesquisas em Modelagem Matemática (NUPEMM), cadastrado no CNPq, coordenado por Prof. Dr. 
Jonei Cerqueira Barbosa (UEFS). Endereço eletrônico: www.uefs.br/nupemm.
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questão, não mais tratada de forma genérica.

Traduzindo em termos mais explícitos,  busquei  reexaminar o primeiro projeto sobre 

“Modelagem em um projeto de intervenção com tema transversal: as discussões dos alunos”. 

Desta forma, o objeto de estudo passou a ser as discussões dos alunos em um ambiente de 

Modelagem Matemática,  onde alunos são convidados a problematizar e investigar situações 

com referência na realidade, como definido por  Barbosa (2003a). 

Barbosa  (2006a)4 inspirado em Skovsmose  (2001),  identifica  que,  em um ambiente 

pedagógico propício ao desenvolvimento de uma Educação Matemática Crítica, devem ocorrer 

três tipos diferentes de discussões relacionados a um processo de Modelagem Matemática: (i) as 

discussões matemáticas versam sobre conceitos, idéias ou procedimentos matemáticos; (ii) as 

discussões técnicas dizem respeito às maneiras de representar um fenômeno por um modelo 

matemático;  (iii)  as  discussões  reflexivas  são  os  critérios  utilizados  para  representar  nos 

resultados um fenômeno por um modelo matemático, e o papel deste em uma determinada 

prática social. 

Assim, as pesquisas de Barbosa (2006a, 2006b), discutidas nas reuniões do NUPEMM 

em 2005,  no  início  de  seu  funcionamento;  as  questões  relativas  à  cidadania,  como citado 

anteriormente, a Educação Matemática Crítica, e ainda a Modelagem Matemática como um 

ambiente de aprendizagem em uma perspectiva sócio-crítica,  vêm a  afunilar  a  questão em 

direção às discussões reflexivas. 

Diante das preocupações constatadas na minha prática docente e nas leituras e diálogos 

estabelecidos no NUPEMM, debrucei-me sobre a pergunta que nortearia esta pesquisa: como 

são produzidas as discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem? Objetivando conduzir 

a pesquisa de forma clara e concisa, desdobrei a pergunta na seguinte questão auxiliar: Quais as 

oportunidades de produção de discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem? 

Enfim,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo  observar  e  analisar  as  oportunidades  de 

produção de discussões reflexivas quando alunos e professores desenvolvem uma atividade de 

Modelagem Matemática. 

1.2 Justificativa

No programa de pesquisa do NUPEMM, uma das ênfases recai sobre as discussões 

produzidas  pelos  alunos  e  professores  quando  envolvidos  com  atividades  de  Modelagem. 

4 Parte dos debates no NUPEMM voltava-se para a pesquisa de Barbosa (2006a, 2006b) que naquele período não 
havia sido publicada. 
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Particularmente, o grupo tem investigado e analisado as condições da produção de discussões. 

Esta  pesquisa  volta-se  para  contribuir  e  clarear  o  processo,  em particular,  das  discussões 

reflexivas, constituindo-se em uma contribuição teórica para o campo científico. 

Do ponto de vista profissional, os resultados podem constituir em importantes subsídios 

para os professores acompanharem o trabalho dos alunos. Teorizando sobre o surgimento e a 

natureza das discussões reflexivas, o resultado será muito útil para os professores interessados 

em fomentá-las em sala  de aula.  Discutir  sobre a natureza das interações discursivas entre 

alunos, em particular as discussões reflexivas, pode ser importante no âmbito da comunicação 

no ambiente escolar. 

1.3 Organização da dissertação

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos.

Capítulo 1: Introdução

Descrição sucinta dos assuntos a serem abordados no trabalho, apontando os objetivos 

do trabalho e justificando a importância e a contribuição desse estudo para a área Educação 

Matemática

Capítulo 2: Modelagem Matemática

O capítulo dois é reservado a discussões teóricas sobre o tema diretamente relacionado 

com o objeto, e com a pergunta diretriz da pesquisa, a partir dos pressupostos da Educação 

Matemática  Crítica,  Modelagem  Matemática  como  ambiente  de  aprendizagem  em  uma 

perspectiva sócio-crítica. 

Capítulo 3:  Contexto e Metodologia

É  apresentado  o  contexto  e  a  metodologia  da  pesquisa  buscando  a  inserção  desta 

pesquisa  no  âmbito  da  abordagem  qualitativa,  utilizando  a  observação.  Descrevem-se  os 

participantes, bem como o contexto e os procedimentos metodológicos para coleta e para a 

análise dos dados obtidos. 

Capítulo 4: Descrição e análise inicial dos dados

O capítulo quatro é destinado à descrição e análise inicial dos dados. Nesse capítulo, em 

paralelo  às  descrições  dos  episódios,  analisam-se  inicialmente,  à  luz  dos  instrumentos 

metodológicos, os dados obtidos. 

Capítulo 5: Produção das Discussões Reflexivas: Interpretando os resultados

Pontuam-se a produção e as oportunidades das discussões reflexivas em um ambiente de 
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Modelagem Matemática. 

Capítulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros

Implicações para o trabalho docente e implicações para futuras pesquisas.

Importante ressaltar que as traduções aqui realizadas são de responsabilidade da autora.
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Capítulo 2 - Modelagem Matemática

[...]  o  pensar  do  educador  somente  ganha  autenticidade  na 
autenticidade  do  pensar  dos  educandos,  mediatizados  ambos  pela 
realidade. [...] o pensar daquele não pode ser um pensar para estes  
nem a estes imposto. [...] não deva ser um pensar no isolamento, na  
torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos, de  
uma realidade.” (FREIRE, 1987, p. 37).

Neste  capítulo,  discutem-se  questões  relativas  à  Ciência,  à  Tecnologia  e  suas 

implicações na Sociedade, e são desenvolvidas articulações entre a Educação Matemática e a 

Educação  Crítica,  explicitando  a  Educação  Matemática  Crítica.  Discute-se  também  a 

Modelagem Matemática5 como um ambiente  de  aprendizagem,  em uma perspectiva  sócio-

crítica.

2.1 Ciência, Tecnologia e suas implicações na Sociedade

Inicio  a  discussão  de  um  ponto  de  vista  mais  amplo,  em  questões  sobre  Ciências, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), a fim de melhor localizar a presente pesquisa no Programa de 

Pós-Graduação no qual a presente pesquisa foi desenvolvida. As Ciências e as Tecnologias são 

partes essenciais na sociedade contemporânea, já que a vida diária do cidadão está permeada 

pelas ciências e tecnologias. Vários são os assuntos possíveis de relacionar com a Ciência, a 

Tecnologia e suas implicações junto à sociedade. As exigências presentes no cotidiano para a 

utilização e a criação de tecnologias repercutem cada dia mais na vida dos cidadãos, e estes se 

reorganizam  para  se  adequar  aos  avanços  científicos  e  tecnológicos  como  geradores  de 

conhecimentos.

5A partir deste ponto, por vezes, utilizarei o termo Modelagem para designar Modelagem Matemática.
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Desde as décadas de 1960 e 1970, época da crise  econômica mundial,  os problemas 

relacionados ao desenvolvimento tecnológico, a degradação ambiental, bem como a vinculação 

do desenvolvimento científico e tecnológico à guerra com as bombas atômicas, a guerra do 

Vietnã, dentre outros, vem sendo objeto de estudo nos Estados Unidos e na Europa. É neste 

contexto que emerge um movimento denominado de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 

que se baseia no desenvolvimento de atividades com ênfase na tomada de decisões, relacionada 

com aspectos sociais do mundo (MORTIMER e SANTOS, 2002). O movimento CTS surgiu 

trazendo como necessidade básica o conhecimento dos direitos e obrigações do cidadão, ou 

seja, o cidadão deve por si próprio ter uma visão crítica da sociedade em que vive e se dispõe a 

transformar a sua realidade para melhor (BAZZO, 1998, 2005). 

Discutir sobre CTS é dialogar sobre as inter-relações entre a Ciência, as aplicações da 

Tecnologia e suas implicações para a Sociedade. A condução do processo de desenvolvimento 

científico e tecnológico não é linear à crescente necessidade do bem-estar desta sociedade. As 

reflexões sobre esta relação são amplas.  Na maioria das vezes,  o entendimento do cidadão 

relativo ao uso da tecnologia induz à adoção de novos padrões sociais, como por exemplo: o uso 

da tecnologia para possibilitar o aumento da expectativa de vida dos cidadãos; a imagem da 

automatização industrial como geradora de um perfil profissional, e desta forma, provocar uma 

constante busca por atualização por parte do trabalhador para que não seja excluído.

Então,  como contribuir  para  que  os  cidadãos  compreendam as  inter-relações  entre  a 

Ciência e a Tecnologia na sociedade? Esta contribuição pode ocorrer através da discussão sobre 

a importância do acesso às informações que possibilitem refletir sobre questões que permeam a 

vida  do  cidadão.  Como  exemplos  destas  questões,  cito  o  uso  de  determinados  produtos 

químicos, para decidir como consumi-los, ou quais os efeitos colaterais para saúde ao usar esses 

produtos, e neste sentido, não seria considerado apenas o valor econômico do produto, mas uma 

forma ampla de compreender as questões ambientais  e éticas que se relacionam ao uso do 

produto que está sendo utilizado, bem como compreendendo a forma pela qual é feita a sua 

comercialização.

Outro aspecto a considerar é a exploração da mão de obra infantil. Poderia questionar, por 

exemplo, se, ao consumir um certo produto, este foi fruto do trabalho de crianças, e, desta 

forma, está-se contribuindo para a perpetuação desta ação desumana. Um outro exemplo é o 

caso  dos  produtos  consumidos  através  da  agressão  desenfreada  a  natureza,  como  o 

desmatamento  de  árvores,  contrabandos  de  matéria-prima,  contravenções,  dentre  outros. 
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Certamente tais exemplos revelam a necessidade de uma mudança de postura do cidadão, saindo 

da espera e indo ao  encontro destas informações, pois o aparato tecnológico é quase sempre 

considerado, e quase nunca são considerados os aspectos sociais, ambientais e éticos envolvidos 

na sua produção. 

Embora seja comum tratar as questões tecnológicas na educação tomando como base a 

informática e o uso de calculadoras, não obstante a sua importância, colocam-se aqui como 

ponto de discussão algumas implicações do movimento CTS na sala  de aula,  abordando a 

relevância nos assuntos referentes ao contexto científico-tecnológico e social. É neste contexto 

que o aluno em sala de aula pode ser levado a observar e analisar a relação do conhecimento 

científico-tecnológico que está presente na sociedade. E, desta forma, compreender a habilidade 

para coletar, sistematizar e usar informações em um contexto científico-tecnológico, pode se 

constituir em veículo para o seu desenvolvimento social, como pode também se configurar na 

busca do poder.

Nos anos 80, a atenção do movimento CTS passou a ser dada ao processo de construção 

do conhecimento científico pelo aluno. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no que 

tange às relações entre ciência, tecnologia e sociedade, ressaltam que 

as  questões  éticas,  valores  e  atitudes  compreendidas  nessas  relações  são 
conteúdos fundamentais a investigar nos temas que se desenvolvem em sala de 
aula. A origem, o destino social dos recursos tecnológicos, o uso diferenciado 
nas diferentes camadas da população, as conseqüências para a saúde pessoal e 
ambiental  e as vantagens sociais  do emprego em determinadas tecnologias 
também são conteúdos de “Tecnologia e Sociedade” (BRASIL, 1998, p. 48).

Um outro  aspecto  que  deve ser  considerado como implicação  em sala  de  aula  é  a 

implementação de abordagem CTS no ensino fundamental, visto que a maioria dos brasileiros 

cursam  uma  parte  da  educação  básica  muito  rapidamente  e,  assim,  muitas  vezes,  não 

conseguem chegar  ao ensino  médio  ou  mesmo ao ensino  universitário.  A proposta  para  o 

Ensino  Médio,  apresentada  pelos  PCNs,  correspondente  à  área  de  Ciências  da  Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, apontam as habilidades e competências básicas que devem ser 

desenvolvidas  pelos  alunos  em  Biologia,  Física,  Química  e  Matemática,  bem  como  o 

aprendizado dessas disciplinas às tecnologias as quais estão relacionadas. 

 Os PCN's tentam orientar o trabalho integrado dos professores na área acima mencionada 

a uma ação que seja convergente à formação dos alunos. Dentre estes objetivos, destacam-se o 
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desenvolvimento da capacidade de comunicação do aluno, que lendo e interpretando textos de 

cunho científico e tecnológico, pode questionar os processos tecnológicos e naturais, e, desta 

maneira,  desenvolver  o  raciocínio  aplicando  as  tecnologias  no  seu  dia-a-dia,  utilizando  o 

conhecimento sobre as ciências para interpretar e intervir, e as tecnologias como conhecimento 

sistemático em seu sentido prático (BRASIL, 1998).

As  reflexões  e  análises  dos  alunos  discutidas  em   sala  de  aula  sobre  os  avanços 

tecnológicos e científicos, bem como suas implicações na sociedade, na maioria das vezes são 

direcionadas  à  inadequação  ou  adequação  tecnológica  e  científica.  As  questões  sociais  e 

políticas  que  estão envolvidas  na  escolha  e  na  incorporação  desses  avanços  são abordadas 

secundariamente. As discussões sobre as implicações do uso das tecnologias e das ciências na 

sociedade em uma linguagem comum para os alunos podem favorecer também condições para 

avaliar a participação de decisões que os atingem e o meio onde vivem.

Um estudo  das  aplicações  da  ciência  e  tecnologia,  sem explorar  as  suas 
dimensões sociais, pode propiciar uma falsa ilusão de que o aluno compreende 
o que é ciência e tecnologia. Esse tipo de abordagem pode gerar uma visão 
deturpada  sobre  a  natureza  desses  conhecimentos,  como  se  estivessem 
inteiramente  a  serviço  do bem da humanidade,  escondendo e  defendendo, 
mesmo que sem intenção,  os interesses econômicos daqueles  que desejam 
manter o status quo (MORTIMER e SANTOS, 2002, p. 12).

O foco das inter-relações entre a Ciência e as aplicações da Tecnologia na Sociedade não 

se baseia na idéia do progresso tecnológico, mas na orientação e determinação das prioridades 

que, por exemplo, o governo estabelece, e que têm formulado para a tecnologia, direcionando-a 

para servir de base para promoção dos interesses de poucos (BAZZO, 1998). Portanto, um dos 

objetivos do ensino fundamental estipulados pelos PCNs é “posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva, nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.” (BRASIL, 1998, p. 7).

É  necessário  estimular  e  incentivar  o  aluno  para  compreender  como  utilizar  as 

aplicações  da  ciência  e  da  tecnologia  em sala  de  aula,  bem como as  implicações  da  sua 

utilização e as conseqüências diante dos problemas na sociedade. Como também é necessário, 

para que o aluno efetive sua participação a partir da sala de aula, buscar informações vinculadas 

aos problemas sociais que o afetam, e ao meio onde vive, exigindo seu posicionamento em 

relação a estes problemas, e que, assim, possa dar encaminhamento às soluções. Para que isso 
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ocorra, neste contexto, é importante oportunizar condições para que o aluno compreenda as 

implicações da Ciência e Tecnologia na Sociedade, observando e analisando o que é relevante 

em um determinado problema social para que possa resolvê-lo criticamente. 

A perspectiva CTS em sala de aula possibilita o despertar da curiosidade, do espírito 

investigador,  questionador  e  transformador  da  realidade  de  tais  implicações,  como 

anteriormente mencionado, fazendo emergir a necessidade da busca de elementos para solução 

de problemas sociais (BAZZO, 1998). Para ser coerente do ponto de vista prático em sala de 

aula, é preciso que professores interessados em promover reflexões favoreçam e promovam a 

auto-formação dos alunos, para que estes possam se posicionar na sociedade de forma crítica 

aos interesses da sociedade e às relações de poder.

2.2 Educação Crítica e Educação Matemática Critica

Como dito anteriormente, as Ciências e a Tecnologia como partes da sociedade permeam  a 

vida do cidadão. A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

tem como compromisso assegurar uma cultura científica de qualidade para todos, tendo como 

principal  meio  a  educação.  Entretanto,  os  benefícios  da  ciência  são  distribuídos  sem 

uniformidade entre  os  países,  e  por  este  motivo a  Educação Científica  tornou-se  um fator 

importante para o bem-estar da sociedade. 

Neste  sentido,  o  que  significa  compreender  a  educação  científica  em  um contexto 

social? De acordo com Bazzo e Auler (2001), compreender os problemas vinculados com o 

avanço científico e tecnológico permitiu, dentre outras coisas, que alguns setores da sociedade 

pudessem  analisar  criticamente  a  ciência  e  a  tecnologia,  verificando  que  o  modelo 

linear/tradicional  de progresso científico6 não correspondia a  uma interpretação de como o 

desenvolvimento  da  ciência  se  processa,  e  como  interfere  no  desenvolvimento  da  própria 

sociedade. Para Mortimer e Santos (2002), analisar o avanço científico-tecnológico em áreas 

relativas  ao  ensino,  e  pesquisas  didáticas  associadas  às  disciplinas  científicas,  podem  ser 

compreendidas através do movimento CTS. 

6Segundo  Bazzo  e  Auler  (2001),  a  ciência  e  a  tecnologia  interferem  na  sociedade.  Pressupostos  como 
essencialidade,  neutralidade  e  universalidade  da  ciência  e  da  tecnologia,  associados  à  concepção 
linear/tradicional  de  progresso,  estão  na  origem da  legitimação  da  atividade  pedagógica  e  de  pesquisa  na 
engenharia.
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[...]  currículos  de ensino de ciências  com ênfase  em CTS [...]  apresentam 
como objetivo central  preparar  os  alunos  para  o  exercício  da  cidadania  e 
caracterizam-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto 
social (p. 1).

A busca da participação nas discussões e na democratização das decisões dos problemas 

que envolvem a sociedade relacionada à Ciência e  à  Tecnologia,  objetivo do CTS, contém 

elementos  convergentes  com  os  pressupostos  de  Freire  (1983,  1987).  Através  destes 

pressupostos,  pode-se  fazer  uma leitura  crítica  do  que  ocorre  na  sociedade,  e  desta  forma 

compreender  as  interações  entre  a  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade,  considerando  que  a 

dinâmica social contemporânea está crescentemente vinculada ao desenvolvimento científico-

tecnológico. 

Os pressupostos educacionais  de Freire (1983, 1987) apontam para além do simples 

treinamento de habilidades de resolver problemas sociais. Para o autor, a “cultura do silêncio”, 

que tem como característica a ausência de participação dos cidadãos em processos decisórios, 

precisa ser superada. A ausência de participação dos cidadãos neste processos discutidos por 

Freire (1983, 1987) e pelos pressupostos discutidos anteriormente do CTS encontram respaldo 

nas discussões desenvolvidas por Skovsmose (1994) voltadas para a educação matemática. 

Skovsmose (1994) discute uma abordagem crítico-reflexiva da matemática escolar que 

deve relacionar  o  ensino  ao ato  de indagar,  ou inquirir  a  vida  em sociedade por  meio  da 

matemática, abrangendo uma dimensão crítica que evidencie o papel dos modelos matemáticos 

na sociedade. Desta forma, a educação matemática pode buscar elementos para a resolução dos 

mais variados problemas que possam envolver o contexto das ciências e das tecnologias na 

sociedade. No sistema educacional, segundo Skovsmose (1994, 2001), a educação matemática 

funciona como a mais significante introdução à sociedade tecnológica7, dotando os alunos com 

habilidades técnicas relevantes, ou com uma atitude em cuja execução, ou fabricação, se procura 

atender, antes de tudo, à função, ao fim prático.

Nesse  sentido,  o  conhecimento  científico-tecnológico  vai  além  da  limitação  de 

conhecimentos  e  explicações  técnicas  do  funcionamento  de  determinados  artefatos 

tecnológicos. A importância do conhecimento científico-tecnológico para que a educação não 

seja  alienante não deve compreender  apenas o uso de tecnologia e  o entendimento do seu 

7Discuto a educação matemática funcionando como introdução a sociedade tecnológica, assim como Skovsmose 
(1994), referindo-me ao papel da matemática para a ciência na descrição de determinados fenômenos localizados 
na sociedade. 
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funcionamento. Deve refletir também sobre os diversos fatores que influenciam nas atitudes dos 

alunos frente aos problemas da sociedade, e suas implicações com os pressupostos do CTS.

É importante discutir sobre a relação entre as atividades desenvolvidas na sala de aula, 

as implicações sociais do movimento CTS, bem como estimular e favorecer a participação dos 

alunos nos debates que se relacionam com determinadas questões sociais. As contribuições de 

Freire  (1983,  1987),  ainda  que  não  diretamente  relacionadas  aos  problemas  da  educação 

científica e tecnológica, podem auxiliar a clarear aspectos relativos à discussão de temas que 

podem ser trabalhados em uma sala de aula de matemática. Neste contexto, Skovsmose e Valero 

(2001, p. 43) afirmam que é “importante que a educação matemática auxilie a identificar os 

diferentes papéis e funções possíveis da matemática, à medida que a sociedade avança e se torna 

mais complexa”. 

Nos últimos 30 anos, educadores matemáticos vêm discutindo problemas relacionados 

com o ensino e a aprendizagem da matemática, motivados, dentre outros aspectos, por questões 

oriundas do contexto social, político e econômico, o que resultou numa revisão de concepções e 

na busca de alternativas, iniciadas por investigações que aproveitaram contribuições teóricas e 

metodológicas  de  áreas  próximas,  como  a  Psicologia,  a  Antropologia,  a  Sociologia,  a 

Lingüística, a Filosofia, a História e a Pedagogia. 

Nos anos 80, o movimento denominado de Educação Matemática Crítica, preocupado 

com os aspectos políticos da Educação Matemática, propõe intensificar a discussão política na 

Educação Matemática, em uma perspectiva crítica, integrada ao conteúdo no aprendizado da 

matemática,  com o propósito de promover nos alunos reflexões sobre decisões sociais,  em 

especial,  em  questões  nas  quais  a  matemática  possa  ser  entendida,  e  que  o  aluno  possa 

compreender sobre uma sociedade cada vez mais tecnológica (SKOVSMOSE, 1994).  Neste 

contexto, articulo a Educação Matemática com a Educação Crítica, explicitando a Educação 

Matemática Crítica. 

Skovsmose  (1994,  2001)  discute  sobre  a  contribuição  da  Educação  Crítica  para  a 

Educação Matemática. O autor utiliza o termo “crítica” associada à palavra “educação” para 

indicar auto-reflexão, reflexão e reação, relacionando com a investigação sobre obtenção do 

conhecimento,  identificação  e  avaliação  dos  problemas  sociais,  bem  como,  a  reação  aos 

problemas em que se encontra a sociedade. 

A  Educação  Crítica  pode  ser  encontrada  em  outras  palavras,  como  por  exemplo: 

orientação a problemas, organização de projetos, interdisciplinaridade, dentre outras. Para que a 
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educação seja crítica, “precisa discutir condições básicas para obtenção do conhecimento, [...] 

deve tentar fazer da educação uma força social progressivamente ativa” (SKOVSMOSE, 2001, 

p. 101). 

Intensificar a interação entre Educação Matemática e Educação Crítica possibilita  o 

desenvolvimento de uma atitude crítica sobre a sociedade tecnológica,  nos assuntos que se 

relacionam aos conhecimentos científicos-tecnológicos, para que aquela não seja dominada pelo 

avanço tecnológico (SKOVSMOSE, 1994). Segundo Freire (1983, 1987), a condição necessária 

para que a educação seja crítica é a discussão dos problemas sociais, e da educação, como uma 

força social progressivamente ativa. Para Skovsmose (1994), o trabalho de Freire (1983, 1987) 

volta-se dentre outras contribuições, para um dos princípios básicos da Educação Crítica: a 

relação dialógica entre professor e aluno. 

Era  o  diálogo  que  opúnhamos  ao  anti-diálogo,  tão  entranhado  em  nossa 
formação histórico-cultural [...]. O anti-diálogo que implica em uma relação 
vertical [...]. No anti-diálogo quebra-se aquela relação de “simpatia” entre seus 
pólos,  que  caracteriza  o  diálogo.  [...]  anti-diálogo  não  comunica.  Faz 
comunicado (FREIRE, 1983, p. 108). 

Segundo  Freire  (1983),  o  professor  não  deveria  ser  o  sujeito  único  do  processo 

educacional.  O professor  que  tem uma prática  dirigida  para  a  transmissão  e  avaliação  de 

conhecimentos  pode  estabelecer  uma  relação  vertical  com  os  alunos  que  tem  como 

consequência  possibilitar  que  estes  sejam  um  receptáculo.  O  professor  transmite  seus 

conhecimentos,  os  alunos  recebem,  memorizam e  repetem.  Por  este  motivo,  Freire  (1983) 

propõe uma relação horizontal entre professor e aluno, entre o saber de um e o saber do outro, 

entre os interesses de um e os interesses do outro, que não pode estar baseada em outra coisa 

que não o diálogo entre ambos. Desta forma, é importante compreender os pontos-chave da 

Educação  Crítica,  segundo  Skovsmose  (2001),  concernentes  à  relação  dialógica  entre  o 

professor  e  os  alunos,  proposta  por  Freire  (1983),  que são:  o  envolvimento  dos  alunos  no 

controle do processo educacional; a competência crítica; a distância crítica ou currículo crítico e 

engajamento crítico.

Os alunos e os professores possuem uma competência crítica, principalmente os alunos, 

por dois motivos: primeiro, o aluno possui uma experiência geral, mesmo que fragmentária, 

para  identificar  assuntos  de  seu interesse,  que podem vir  a  ser  relevantes  para  o  processo 
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educacional; segundo, que uma competência crítica não deve ser imposta, e sim desenvolvida 

com base na capacidade do aluno; os alunos e professores devem estabelecer uma distância 

crítica  do  conteúdo  da  educação  ou  currículo  crítico,  pois  uma  vez  colocados  princípios 

aparentemente objetivos e neutros, a intenção deve estar voltada para revelar estes princípios e 

seus  valores.  Um  currículo  crítico  relaciona-se  com  questões  como  a  aplicabilidade  do 

conteúdo, os interesses e pressupostos por detrás destes assunto, as funções do conteúdo e as 

limitações do assunto; o engajamento crítico relaciona-se com o direcionamento do processo de 

ensino-aprendizagem para  problemas  situados  fora  do  processo  educacional.  Para  que  isso 

ocorra, dois critérios são fundamentais: o critério subjetivo, onde o problema deve ser relevante 

na  perspectiva  dos  alunos,  e  próximo das  suas  experiências;  e  o  critério  objetivo,  onde o 

problema deve relacionar-se com as situações sociais conflitivas.  Estes critérios, subjetivos e 

objetivos, foram propostos originalmente no âmbito da Educação Crítica, mas ainda não foram 

incorporados à discussão dos conteúdos na Educação Matemática que tradicionalmente utiliza 

critérios que se referem à própria matemática, como à sua aplicabilidade (SKOVSMOSE, 1994).

Neste contexto, volta-se a pesquisa para a psicologia cultural discursiva para a educação 

matemática em uma perspectiva sociocultural que tem como foco central as práticas discursivas, 

particularizando para o discurso que inclui todos os formulários da língua, os gestos, os sinais, 

os artefatos, dentre outros (LERMAN, 2001). Segundo Lerman (2001), a noção de psicologia 

cultural discursiva pode ser explicada em termos do desenvolvimento de processos psicológicos 

humanos, que são mediados culturalmente, historicamente se tornando em práticas sociais que 

os  regulam.  O  autor  foca  a  aprendizagem em práticas  sociais  e  na  maneira  pelo  qual  as 

ferramentas culturais mediam a aprendizagem, através dos formulários da língua nas práticas 

discursivas.  Segundo  Wertsch  (1998,  p.  24-25),  ''o  significado  mediado,  ou  ferramentas 

culturais, são culturalmente, institucionalmente, e historicamente situadas. [...] as ferramentas 

culturais são envolvidas de significados socioculturais embebidos de ação''. As ações dos alunos 

e dos professores são mediadas: intenção-ação-aprendizagem, tomando assim como Wertsch 

(1998)  a  linguagem como  artefato  cultural  e  o  discurso  como a  forma  de  ação  mediada, 

examinando  que  há  interação  em diferentes  contextos  socioculturais,  e,  consequentemente, 

influência no processo de produção ou oportunidade de discursos. Então, essa análise pode 

interagir com o que é discutido acima por Lerman (2001).

Wertsch (1993, 1998) inspirado em pensadores como Vygotsky e Bakhtin,  discute sobre 

a perspectiva sociocultural para a ação, identificando como o pensamento de uma pessoa pode 
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contribuir com o de outra, de forma individual ou coletiva. A perspectiva sociocultural para a 

ação segundo (WERSTCH, 1998, p.  3),  é  “para entender  como o funcionamento mental  é 

relacionado  com  o  contexto  cultural,  institucional,  e  histórico”  onde  se  está  situado.  A 

perspectiva sociocultural  para  a  ação  tendo como unidade de  análise  a  sala  de  aula,  pode 

contribuir para a compreensão da natureza interativa discursiva entre os alunos e entre estes e o 

professor  situados  e  constituídos  através  de  práticas  sociais  e  culturais,  bem  como  a 

oportunidade de produção de discurssões co-construídas pelos alunos e pelo professor. Tendo 

em vista que esta pespectiva segundo Wertsch (1998) tem como foco a ação humana,  delineia 

uma  abordagem  específica  que  envolve  a  ação  mediada,  e  tem  como  tarefa  explicar  o 

relacionamento entre a ação humana e o contexto cultural, institucional e histórico em que a 

ação ocorre. Segundo o autor, para se compreender os sujeitos envolvidos em qualquer processo 

é necessário primeiro entender as relações sociais das quais fazem parte e existem. Ou seja, o 

autor examina a ação mediada em um determinado espaço social. 

Segundo Alrø e Skovsmose (2002) e Skovsmose (1994), os alunos e professores são 

envolvidos  em  suas  próprias  ações,  podendo  ser  relacionadas  em  termos  de  intenções,  e 

pressupõem o envolvimento dos alunos em atividades abertas que indicam aprendizagem como 

aspecto que pode ser visto como uma ação. Para os autores, ação e intenção se relacionam no 

sentido  de  envolver  os  alunos  no  seu  próprio  processo  educacional.  A ação  do  professor, 

segundo os autores,  é de difícil  execução, pois precisam coordenar dois  tipos diferentes de 

ações: ensino e aprendizagem. Então, os autores relacionam a intenção de aprendizagem com a 

aprendizagem como ação. 

Intensificar  a  interação  entre  Educação  Matemática  e  Educação  Critica,  em  uma 

abordagem sociocultural para a ação, em direção à sala de aula, possibilitará que o contexto seja 

constituído pelas ações dos alunos e dos professores, isto é importante para  que as situações 

abordadas (o problema8) também sejam extraídas do cotidiano do aluno, e que essas possam 

servir  como uma parte  da  teoria  matemática,  e,  desta  forma,  dar-se-ia  a  oportunidade  de 

investigar as aplicações dos modelos matemáticos e suas implicações na sociedade.

2.3 O papel dos modelos matemáticos na sociedade

A matemática, por um lado, é vista como uma construção humana em um determinado 

ambiente na sociedade, e por outro lado, como uma aplicação de modelos matemáticos, que 

8 O exercício é uma atividade que o aluno sabe previamente como resolver, enquanto que o problema demanda 
um certo esforço intelectual. 
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descrevem e predizem ações sociais, criando uma matematização social, nas decisões sociais, 

econômicas e políticas que são transformadas em fatos coercitivos ou prescritivos, os quais a 

sociedade geralmente tem seguido (SKOVSMOSE, 2005). Segundo Freire (1983, p. 106), “[...] a 

toda  compreensão  de  algo  corresponde,  cedo  ou  tarde,  a  uma  ação.  Captado  o  desafio, 

compreendido,  e  admitidas  as  hipóteses  de  respostas,  o  homem age.  A  natureza  da  ação 

corresponde à natureza da compreensão”.

Como anteriormente mencionado, Wertsch (1998) trata como unidade de análise a ação 

mediada,  reconhecendo  o  papel  dos  meios  de  mediação  ou  ferramentas  culturais  na  ação 

humana. O autor destaca que os meios de mediação ou ferramentas culturais são envolvidos em 

forças para moldar a ação humana. 

Keitel (1993) enfatiza que a matemática na atualidade é compreendida como o mais 

poderoso  instrumento  social  para  planejar  e  aperfeiçoar  questões  sociais  criadas  pela 

humanidade.  Para  a  autora,  pelo  desenvolvimento  baseado  em  matemática,  a  moderna 

tecnologia  exerce  a  função  de  poder,  pois  é  usada  em  todos  os  domínios  da  sociedade, 

praticamente não existindo nenhum processo de decisão política em que a matemática não seja 

usada como argumento racional e como base objetiva, substituindo os julgamentos políticos e as 

relações de poder.

Segundo Keitel (1993), este processo é circular:

[...] nossa sociedade torna-se mais e mais formalizada e matematizada pela 
influência  de  sua  própria  produção  ambiental,  tecnologia  e  estruturas 
econômicas. Por outro lado, matemática é naturalmente um bom argumento 
para negociar com uma tecnologia e quantificar o meio.[...] Neste processo, 
muitas atividades humanas são reorganizadas contendo um caráter formal, e 
conseqüentemente, usa matemática para controlar e mudar esta estrutura onde 
os  meios  determinam ou  criam os  fins  e  os  propósitos,  que  parecem ser 
invioláveis e objetivos (p. 18).

Para discutir sobre a relação entre matemática e sociedade em Educação Matemática 

concernente  ao  papel  dos  modelos  matemáticos  na  sociedade,  faz-se  necessário  abordar 

primeiramente alguns conceitos e como são usados os modelos matemáticos. Pretendo negociar 

o conceito de modelo matemático como uma construção aproximada em termos matemáticos de 

uma determinada prática social, examinando segundo a perspectiva sociocultural para a ação.

Segundo  Barbosa  (2007,  p.  1),  modelo  matemático  é  “qualquer  representação 

matemática  da  situação”,  mas  nem  toda  representação  é  necessariamente  um  modelo 
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matemático.  Como por exemplo, quando os nossos ancestrais  faziam pinturas rupestres nas 

paredes das cavernas, registrando a quantidade de animais observados, eles estavam fazendo 

uma  representação  matemática,  isto  é,  estavam  representando  quantidades  por  meio  de 

desenhos. Lesh (2003), afirma que um modelo matemático é um sistema conceitual, descritivo 

ou explicativo, expresso numa linguagem ou formulação matemática, cuja finalidade é predizer, 

construir ou manipular o comportamento de um outro sistema qualquer. Segundo este último 

autor, é por esta razão que os modelos quantificam, dimensionam, organizam e sistematizam os 

objetos que fazem parte do sistema representado. Então, a definição de Lesh (2003) enfatiza a 

dimensão teórica e a capacidade de previsão e descrição dos modelos matemáticos, um sistema 

conceitual que representa uma situação.

Um  modelo  matemático  pode  ser  uma  tentativa  de  matematizar  um  determinado 

fenômeno originário das ciências físicas, químicas, biológicas, humanas e sociais, ou de um 

processo tecnológico dentre outros. Matematizar não significa apenas a tradução do fenômeno 

para  linguagem  matemática,  mas  a  obtenção  de  informações  sobre  a  nova  situação,  suas 

previsões, projeções e estratégias. Um mesmo modelo matemático pode ser usado em situações 

diferentes, porém suas conclusões serão válidas para cada situação em particular (BARRETO, 

1988). 

Inspirada em Werstch (1998, p. 183), em uma perspectiva sociocultural para a ação, um 

modelo matemático é “[...] como qualquer outra ferramenta cultural, esses constructos limitam 

tanto  quanto  habilitam  o  processo  [...]”.  Para  explicar  como  a  ação  humana  é  situada 

culturalmente,  historicamente  e  institucionalmente  situada,  Werstch  (1993)  usa  a  noção  de 

pessoas-agindo-com-meios-mediação como descrição das ações dos agentes. Por este motivo, as 

características da ação mediada, como mencionado anteriormente, relacionam-se com o modelo 

matemático como uma ferramenta cultural. 

Werstch (1998, p. 29) ilustra com um problema de multiplicação em uma perspectiva 

sociocultural  em uma  ação  mediada,  elaborando  a  seguinte  questão:  “Era  realmente  você 

(isolando o agente) quem resolveria o problema? (logo após, você diz “Eu multiplico...”) para 

verificar a força desta questão, é importante considerar que a resposta pode ser feita em uma 

pequena mudança no procedimento”. Logo, a raiz desta questão está em considerar se o agente 

irá resolver o problema sozinho, se a condição do agente é para agir  com uma ferramenta 

cultural de forma mecânica ou não, pois essa escolha determinará a sua ação

Os modelos matemáticos utilizados em nossa sociedade são dificilmente compreendidos 

oem, 11/03/08
Acho que ficou completamente voando esta parte. 
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pela maioria das pessoas. Na maioria das vezes, as pessoas não se ocupam em compreender, 

analisar,  questionar,  criticar,  ou  refletir  sobre  o  papel  de  um  modelo  matemático 

(SKOVSMOSE, 1994). Raramente questionamos um modelo, perguntando, por exemplo: o que 

é feito por meio desse modelo? quais as ações sociais e tecnológicas que são realizadas através 

deste  modelo?  quais  são  as  implicações  sociais,  políticas  e  ambientais  dessas  ações?  A 

matemática é considerada como um conhecimento onipresente (contexto neutro), onisciente (a 

verdade final) e onipotente (funciona em todo lugar) (BORBA e SKOVSMOSE, 1997). 

Segundo Keitel (1993), os modelos matemáticos são usados, na verdade, pressupondo 

rotinas e intenções socialmente aceitas. Para a autora, rotinas devem ser transformadas, descritas 

como relações causais, e precisam ser reconhecidas, para compreender o que estas intenções 

têm como alvo. Estas intenções, segundo a autora, “[...] não servem somente ao propósito de 

descrição e predição, mas também (ou acima de tudo) de prescrição. Então, o processo de 

produção de decisão em nossa sociedade está sendo influenciado por modelos matemáticos” (p. 

23). 

Barbosa (2001) ilustra o papel dos modelos matemáticos na sociedade, quando debate o 

aumento  do  salário  mínimo.  Neste  exemplo,  os  argumentos  técnicos  são  utilizados  pelos 

economistas do Governo na discussão política e são “respaldados pela pretensa objetividade dos 

modelos matemáticos e apostam na possibilidade de convencimento na arena da disputa política 

[...] e envolve um nível de enviesamento mais complexo do que nos fenômenos naturais” (p. 8). 

A afirmação  de  Barbosa  (2001)  está  apoiada  na  argumentação  de  Skovsmose  (2001),  que 

discute sobre a “objetividade” da matemática que é utilizada como um argumento final  na 

discussão  política,  como é  apresentado no  exemplo  acima descrito,  onde  raramente  se  faz 

referência  aos  pressupostos  de  onde  erigem  os  modelos,  encobrindo-se,  assim,  a  pré-

compreensão do fenômeno.

Para Borba e Skovsmose (1997), matemática não é utilizada só nos debates políticos,  ou 

em decisões administrativas.  O poder atribuído à matemática como argumento definitivo, e 

denominado de ideologia da certeza é

[...]  como  um  arcabouço  geral  e  fundamental  de  interpretação,  para  um 
crescente  número  de  assuntos  que  transforma  a  matemática  em  uma 
'linguagem de poder'. Esta visão da matemática, como um sistema perfeito, 
como puro, como uma ferramenta infalível se bem usada, contribui para o 
controle político (1997, p. 17).
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Segundo Borba e Skovsmose (1997), esta visão da matemática é usada em programas de 

televisão sobre ciência, em jornais, nas escolas e universidades. Para os autores, frases como “os 

números  expressam a verdade”,  “os  números falam por  si  próprios”,  “esta  equação mostra 

que..." são freqüentemente usadas pelos professores quando interagem com os alunos em sala de 

aula. 

A ideologia da certeza pode ser resumida nas seguintes idéias:

1- A matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a verdade de uma 
declaração matemática não se sustenta sobre nenhuma investigação empírica. 
A  verdade  matemática  não  pode  estar  sendo  influenciada  por  qualquer 
interesse social, político ou ideológico. 
2- A matemática é relevante e confiável porque pode ser aplicada a todos os 
tipos de problemas reais. As aplicações da matemática não têm limites, já que 
é sempre possível matematizar um problema (BORBA e SKOVSMOSE, 1997, 
p. 18)

A primeira idéia se volta ao aspecto epistemológico da matemática enquanto a segunda 

idéia esta voltada para a aplicação da matemática como universal, impossibilitando identificar e 

discutir a natureza dos modelos. As bases da ideologia da certeza trazem questões importantes 

com relação ao uso dos modelos matemáticos na sociedade, que podem ser discutidos pelos 

alunos em atividades da disciplina de matemática.

As aplicações da matemática são freqüentemente compreendidas de uma perspectiva 

descritiva da realidade. A realidade é dada e o modelo matemático a descreve,  aproximando-se 

desta  realidade,  ou  seja,  através  dos  modelos  matemáticos  pode-se  projetar  uma parte  da 

realidade. Por esta razão, a discussão sobre os modelos matemáticos não deve se restringir às 

aproximações que são apresentadas sobre a realidade. Neste sentido, a ideologia da certeza vem 

corroborar as discussões sobre questões que se relacionam com as aplicações da matemática na 

sociedade (BORBA e SKOVSMOSE, 1997).

De que maneira a ideologia da certeza é produzida? Borba e Skovsmose (1997) focam a 

ideologia da certeza dentro da sala de aula, ou seja, em uma visão micro-social, ou em uma 

relação macro-social. Para os autores, a ideologia da certeza é produzida quando os alunos não 

têm  como  argumentar  a  autoridade  uniforme  e  consistente  do  professor  ao  corrigir  uma 

atividade  matemática.  O  professor  pode  inclusive,  segundo  os  autores,  através  da  sua 

linguagem,  influenciar  a  visão  de  mundo  dos  alunos,  ao  encaixar  as  respostas  para  estas 

atividades  como  verdadeiro  ou  falso,  certo  ou  errado,  gerando  uma  visão  absolutista  da 
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matemática.

Semelhante idéia pode ser focada em uma relação macro-social,  onde a maioria dos 

cidadãos não tem como argumentar contra um modelo matemático que lhes é apresentado por 

uma determinada autoridade. Uma ilustração, neste sentido, pode ser observada através de uma 

determinada empresa de telefonia,  que colocou em vários anúncios publicitários espalhados 

pela cidade a seguinte frase: “[...] a matemática é simples. Você economiza e ponto”. Como será 

a compreensão das pessoas ao ler estes anúncios publicitários? 

A  autora  desta  pesquisa  perguntou  informalmente  para  algumas  pessoas   o  que 

significava para  elas  o  que estava escrito  no anúncio publicitário  e  ouvi  as  mais  variadas 

respostas:  “a matemática é simples,  significa dizer que a  conta é  fácil,  não é complicada” 

(empregada doméstica); “que vou economizar se comprar este plano” (aluno da 8ª série); “uma 

boa oportunidade para mostrar para meus alunos como a matemática está presente na nossa 

vida” (professora de séries iniciais); “o poder da matemática escrito em um outdoor!” (professor 

da universidade); “quem disse que a matemática é simples? nunca gostei de estudar matemática, 

sempre achei difícil” (porteiro). Então, as pessoas compreendem a matemática tal como Borba e 

Skovsmose (1997) discutem? Estas respostas não atingem o que deve ser contemplado como 

pesquisa, embora favoreça a proposição de questões dos significados matemáticos, e como esses 

são apropriados.

Segundo Borba e Skovsmose (1997), a matemática interfere na sociedade e desta forma 

pode mudar suas interpretações. 

o  poder  formatador  da  matemática  é  diferente  do  potencial  descritivo  da 
matemática [...]. A descrição levanta questões de exatidão, já a formatação 
enfatiza as ações tomadas com o objetivo de enquadrar fenômenos. O locus de 
discussão  dos  poderes  descritivos  é  diferente  do  locus   de  discussão  dos 
poderes formatadores (BORBA e SKOVSMOSE, 2001, p. 146).

Neste contexto, a matemática se apropria de parte da realidade social e a rearruma.  O 

poder  fomatador  está  no  reconhecimento  da  matemática  como apta  a  estabelecer  códigos, 

registros, como se fosse um arquivo de dados, onde partes de nosso mundo são organizadas e 

formatados. 

A matemática e os modelos matemáticos estão imbricados na vida social, e servem, 

igualmente, a interesses particulares de grupos na sociedade (BORBA e SKOVSMOSE, 1997). 
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Segundo Barbosa (2001), os modelos não são construídos sem nenhuma intenção, logo não são 

neutros,  e servem a determinados interesses,  seja implícita ou explicitamente,  ao papel dos 

modelos matemáticos na sociedade, sustentando decisões e interferindo em nossas vidas. 

Por isso, Skovsmose (1994, 2001) reivindica que, além dos conceitos, procedimentos e 

das habilidades matemáticas, e da forma de construir e usar um modelo matemático, é preciso 

discutir  a  natureza  dos  modelos  e  os  critérios  usados  nas  suas  construções,  aplicações  e 

avaliações. O autor argumenta que o saber referente à construção de modelos matemáticos não é 

suficiente para avaliar os modelos construídos, logo, essas considerações têm implicações para 

a  Educação  Matemática,  uma vez  que  a  matemática  e  os  modelos  matemáticos  integram, 

interferem, controlam e/ ou prescrevem a vida social. Neste sentido, Werstch (1998) em direção 

para  a  ação  mediada,  mantém  como  foco  a  irredutível  tensão  entre  o  agente  (alunos  e 

professores)  e  o  meio mediacional,  sugere a  importância  de como as  ferramentas  culturais 

(modelo  matemático)  são  usados.  Para  o  autor,  reconhecer  o  poder  de  produção  de  uma 

ferramenta  cultural  não  é  suficiente  para  o  que  as  pessoas  acreditem ou  conheçam a  sua 

construção.

Werstch (1998, p. 147) analisa a tensão focando em como os agentes concordam com a 

ferramenta cultural e as usam, como, por exemplo, o “uso de um produto imposto pelo domínio 

econômico”, o que confere poder e autoridade a certos segmentos da sociedade que decidem 

como usá-lo em um determinado contexto. Esse autor analisa como as ferramentas culturais são 

dominadas  pelos  indivíduos  em termos  de  internalização,  que  significa  o  domínio  de  um 

determinado conhecimento prático  para usar  o  meio de mediação com facilidade.  Como a 

internalização  ocorre?  O  autor  sugere  uma  ordem:  conhecimento  prático,  domínio  e 

internalização. Estas questões podem ser formuladas em termos da abordagem sociocultural 

para a ação clareando a noção de  kit ferramentas, como discutido por Wertsch (1993). Uma 

abordagem  kit ferramenta possibilita que agentes em contextos diferentes em ação mediada 

tenham acesso  e  padrões  de  escolha  em um meio  particular  para  uma ocasião  particular. 

Retornando ao exemplo do uso do meio mediacional para resolver o problema da multiplicação 

pelo agente, pode ser compreendido em termos de “como o sujeito reconhece e cria contextos 

pelo uso de vários itens de um kit ferramenta” (WERTSCH, 1993, p. 96).

Como dito anteriormente, a relação entre a matemática e a sociedade pode ser discutida 

através do papel que os modelos matemáticos desempenham na sociedade, relacionando com a 

abordagem sociocultural para a ação, para explicar como a ação humana é situada histórico, 
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cultural e institucionalmente. Logo, é de extrema importância compreender a influência destes, 

observando nas  estruturas  sociais  a  sua  presença,  ser  crítico  à  sua  natureza  e  perceber  as 

intenções e a forma como são produzidos.

2.4 A abordagem sócio-crítica para Modelagem

Na secção anterior discutiram-se algumas idéias sobre os usos dos modelos matemáticos 

na sociedade. Analisar, desconstruir, reconstruir, compreender o uso dos modelos matemáticos 

na sociedade é criar oportunidades para debater, fazer reflexões e tomar decisões sobre estes, 

em seus aspectos sociais, políticos e econômicos. Isso traduz em termos práticos a perspectiva 

CTS em sala de aula, visto que esta aborda situações do dia-a-dia, da indústria ou das ciências, 

quando  por  meio  da  matemática  relaciona-se  com  o  que  se  convencionou  chamar  de 

Modelagem  Matemática.  Em  secções  anteriores  tentou-se  delinear  que  a  perspectiva 

sociocultural  tem  como  tarefa  entender  como  ação  relacionada  com  o  contexto  cultural, 

institucional  e  histórico.  Nesta  secção,  será  discutida  a  abordagem  sócio-crítica  para  a 

Modelagem,  negociando  com  a  perspectiva  sociocultural  para  a  ação,  evidenciando  uma 

perspectiva sócio-critica para a ação.

O termo perspectiva, quando usado na expressão sócio-crítica, precisa de explicação. A 

palavra perspectiva é rica em significações. Segundo Gadotti (2000), perspectiva vem do latim 

tardio perspectivus, e deriva por sua vez de dois verbos:  perspecto, que significa "olhar até o 

fim,  e  examinar  atentamente";  e  perspicio, que  significa  "olhar  através,  ver  bem,  olhar 

atentamente, examinar com cuidado e reconhecer claramente. Para Barbosa (2003a, p. 2), o 

termo perspectiva é usado para designar uma forma de ver e pensar que ilumina e orienta as 

atividades de Modelagem.

Barbosa (2003a, 2006c) sugere a expressão perspectiva sócio-critica para denotar uma 

forma de ver a Modelagem na educação matemática como um reconhecimento àquelas práticas 

pedagógicas,  que compreendem este  ambiente como uma oportunidade para que os  alunos 

discutam a natureza e o papel dos modelos matemáticos na sociedade. Para o autor, o argumento 

pela perspectiva sócio-crítica está baseado no reconhecimento de que os modelos matemáticos 

estão sendo usados na  sociedade como instrumentos  de  poder.  Por  este  motivo,  os  alunos 

precisam entender  os  modelos de forma crítica,  observando que os  resultados  matemáticos 

dependem de onde são produzidos e de como são usados (BARBOSA, 2006). 

Para Barbosa (2003a), Modelagem na sua implementação converge para uma forma de 



34

concebê-la, o que traz implicações para a maneira como o professor conduz as atividades. A 

preocupação de Barbosa (2003a) é convergente com a de Niss (2001). Para este último autor, é 

importante clarificar conceitos, objetivos e perspectivas relativas às aplicações e modelagem na 

educação  matemática  como um pré-requisito  essencial  para  o  pensamento  coerente  e  uma 

prática sistematizada e refletida sobre o campo.

No âmbito internacional, existem diferentes perspectivas para abordar Modelagem de 

um ponto de vista teórico. Kaiser e Sriraman (2006) desenvolveram uma revisão de literatura e 

sistematizaram  cinco  perspectivas  sobre  modelagem,  que  podem  ser  caracterizadas  por 

apresentarem  similaridades  e  diferentes  abordagens.  Os  autores  sugerem  um  sistema  de 

classificação  para  as  perspectivas  de  modelagem baseado  em análises  da  literatura  gerada 

principalmente  por  trabalhos  desenvolvidos  no  International  Congress  of  Mathematical  

Instructions (ICMI) e no International Community of Teachers of Mathematical Modelling and  

Applications (ICTMA). As perspectivas são:

− realística ou modelagem aplicada: enfatiza o desenvolvimento das habilidades de resolução 

de problemas matemáticos aplicados, e na promoção de competências em modelagem, as 

situações-problema são autênticas e reais;

− epistemológica:  a  ênfase  recai  sobre  as  situações-problema  que  são  estruturadas  para 

gerarem o desenvolvimento da teoria matemática;

− educacional didática ou educacional conceitual:  estrutura o processo de aprendizagem e 

integra situações-problema autênticos com o desenvolvimento da teoria matemática;

− sócio-critica: se ocupa com a análise da natureza dos modelos matemáticos e seu papel na 

sociedade;

− contextual: as situações-problema são devotadas à construção da teoria matemática, mas 

sustentado nos estudos psicológicos sobre sua aprendizagem.

As perspectivas acima podem se associar aos argumentos para inserção de Modelagem 

no currículo,  como proposta  por  Blum e  Niss  (1991,  apud BARBOSA,  2001):  motivação, 

facilitação  da  aprendizagem,  preparação  para  utilizar  a  matemática  em  diferentes  áreas, 

desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do papel da matemática na 

sociedade. 

A  compreensão  do  papel  dos  modelos  matemáticos  na  sociedade  pode  estabelecer 

condições para organizar o ambiente de Modelagem, e assim motivar o aluno a se envolver, 

visando explorar na atividade matemática, provocando reflexões sobre os critérios utilizados na 
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construção dos modelos matemáticos.

Estes argumentos não possuem o mesmo  status nas diferentes perspectivas, 
sendo que algum ou alguns  deles  são  priorizados  conforme os  propósitos 
didáticos estabelecidas por elas. Para cada perspectiva, podemos eleger dentre 
os  cinco  argumentos  aquele  ou  aqueles  que  constitui/constituem “o  fim”, 
enquanto os demais podem ser compreendidos como “meios” (BARBOSA e 
SANTOS, 2007, p. 7).

Estudos apontam para a não neutralidade dos modelos matemáticos (BARBOSA, 2001; 

SKOVSMOSE, 1994). É neste contexto que esta pesquisa se direciona à Educação Matemática 

Crítica, e assim como Barbosa (2003a), discute a ênfase de que os argumentos, e as decisões na 

sociedade são baseados em modelos matemáticos, que traduzem questões de poder, revelando 

implicações  teóricas  sobre  o  papel  da  matemática  na  sociedade,  em  particular  no 

desenvolvimento do ambiente de Modelagem em uma perspectiva sócio-critica.  

Neste sentido, reivindica-se a perspectiva sócio-crítica em uma abordagem sociocultural 

para a ação, ampliando a compreensão para uma perspectiva sócio-critica para ação. Este foco 

negocia com a explicação de que a perspectiva sócio-critica para a ação promove a compreensão 

crítica  da  construção  e  do  uso  dos  modelos  envolvidos  na  sociedade,  e  possibilita  o 

reconhecimento da ação humana, moldada por ferramentas culturais (modelo matemático), e a 

sua relação com o contexto histórico, cultural e institucional refletidos na Modelagem. Uso o 

termo ferramenta cultural para modelo matemático e o discurso,  assim como para Wertsch 

(1998),  como  meio  de  mediação.  Este  argumento  examina  como  um  tipo  particular  de 

ferramenta cultural, o modelo matemático, molda a ação mediada em Modelagem.

No âmbito nacional, a pesquisa de Jacobini (2004) evidencia a Educação Matemática 

Crítica e pode ser relacionada à perspectiva sócio-critica. O autor buscou analisar possibilidades 

de  crescimento  político  dos  estudantes,  adotando  modelagem  como  estratégia  de  ensino-

aprendizagem,  considerando  que  as  possibilidades  tivessem como resultados  reflexões  que 

identificassem com questionamentos, críticas, ações e transformações. Na análise dos dados, o 

crescimento político dos alunos estava associado com a conscientização política, relacionadas 

com os temas de modelagem propostos na pesquisa em questão. Em suas conclusões, indica que 

é necessária uma alfabetização matemática relacionada a mudanças sociais. Neste contexto, não 

está claro que o autor por visar a dimensão política, analisou o papel dos modelos matemáticos, 

e a influência destes nas atividades políticas do cidadão. Entretanto, privilegiar Modelagem 
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como  estratégia  de  ensino  pode  limitar  o  aluno,  em  sala  de  aula,  do  ponto  de  vista  da 

perspectiva sócio-crítica, não possibilitando condições para que estes potencializem discussões 

sobre um determinado assunto viabilizado pela atividade de matemática.

Em Barbosa  e  Santos  (2007)  foi  identificado o  primado da  argumentação  em cada 

perspectiva  de  Modelagem  como  definida  por  Kaiser  e  Sriraman  (2006),  que  pode  ser 

compreendido como uma forma de hierarquizar tais argumentos. Para Barbosa e Santos (2007, 

p. 7), na discussão de perspectiva, “o primado da argumentação [...] se constitui na produção 

dos discursos no ambiente de Modelagem”. Em Barbosa e Santos (2007) sugerimos o primado 

da argumentação por  estabelecer  que,  nas  discussões  dos  professores,  estes  priorizam uma 

perspectiva em detrimento de outras, devido à forma que concebe Modelagem, assim como 

discutido em Barbosa (2001), por se relacionar com a noção de privileging9 de Wertsch (1993) 

para denotar os discursos vistos como apropriados ou eficazes em relação a outros em um 

contexto sociocultural particular. Então, a noção de privileging tem uma relação estreita com a 

idéia  de primado de argumentação,  por estabelecer  uma hierarquia entre  as  discussões dos 

alunos conforme os propósitos do professor.

Assim sendo, as noções de primado da argumentação (BARBOSA, 2001) e privileging 

(WERTSCH,  1998)  têm  relação  estreita  com  as  perspectivas  de  Modelagem  (KAISER  e 

SRIRAMAN, 2006), como mencionado anteriormente. Relacionando as noções de primado da 

argumentação,  privileging  com as perspectivas de Modelagem com a Educação Matemática 

Crítica e enfatizando o papel dos modelos matemáticos nas atividades propostas pelo professor, 

pode privilegiar a perspectiva sócio-crítica, como discutido em Barbosa (2001). Para Barbosa 

(2001),  em uma perspectiva sócio-crítica,  é preciso que o professor relacione a matemática 

escolar à Modelagem, e que esteja disposto à  dialogar com os alunos,  e que  direcione sua 

atividade para este fim, ou seja, discutir o uso dos modelos matemáticos na sociedade. Esta 

pesquisa não tem como foco discutir sobre o papel do professor, embora reconheça que este tem 

importância singular para o desenvolvimento deste ambiente. 

2.5 Modelagem como ambiente de aprendizagem 

Inicialmente, nesta secção, introduzo que Modelagem pode ser conceituada de diferentes 

formas. Essas diferentes formas, como anteriormente mencionado, podem se relacionar com 

diferentes abordagens. E por fim, destaco que Modelagem pode ser abordada de forma mais 

9 Estou tomando a palavra privileging como privilegiar. 
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específica com a perspectiva sócio-critica para a ação.

De modo mais específico, a compreensão sobre o que vem a ser Modelagem pode ser 

apresentada  em  termos  do  processo  de  obtenção  do  modelo  matemático.  Existem  vários 

conceitos sobre o que vem a ser Modelagem. Destaco as compreensões de Bassanezi (2004) e 

de  Biembengut  (2003).  Segundo  Biembengut  (2003,  p.  13),  “modelagem  é  uma  arte,  ao 

formular, resolver e elaborar expressões que valham não apenas uma solução particular, mas que 

também sirvam,  posteriormente,  como um suporte  para  outras  aplicações  e  teorias”.  Para 

Bassanezi (2004, p. 16), modelagem pode ser compreendida tanto como estratégia de ensino, 

como um método científico, pois “consiste na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 

A posição  de  Biembengut  (2003)  e  Bassanezi  (2004)  sobre  Modelagem denota  dimensões 

pedagógicas, investigativas, problematizadoras e científicas.  

Uma decorrência desta visão pode ser o desenvolvimento de ações na sociedade. Neste 

caso, a influência da Modelagem pode ir além do currículo escolar. É, por exemplo, o caso 

ilustrado no estudo de Jacobini e Wodewotzki (2006), em que um projeto de Modelagem levou 

os alunos a participarem de um trabalho social que envolvia o desenvolvimento de ações de 

informática junto à comunidade.

Modelagem nesta pesquisa é compreendida como um ambiente (meio mediacional) de 

aprendizagem onde os alunos são convidados a investigar situações com referência na realidade 

(BARBOSA, 2003, 2006). Santos e Barbosa (2007) enfatizam que ter referência10 na realidade e 

ser um problema11 para os alunos, são características que constituem condições específicas para 

as  ações  que  os  alunos  e  os  professores  desenvolvem  neste  ambiente.  Modelagem  como 

ambiente de aprendizagem em uma perspectiva sócio-crítica prenuncia não só as dimensões 

acima  citadas,  mas  também  as  dimensões  epistemológicas  e  políticas. O  que  define  a 

especificidade  deste  ambiente? Para  Barbosa  (2001),  o  que  explica  um  ambiente  de 

aprendizagem são as condições que definem a sua organização, o processo de exploração, e 

devido à sua natureza aberta não existe garantia de que os alunos se envolvam em tarefas de 

Modelagem.  

Um ambiente de aprendizagem

10A respeito de referência veja-se em Skovsmose (2001).
11A noção de problema se refere a situações em que os alunos não possuem esquemas prévios, ao contrário do 
exercício, em que os alunos já sabem como abordar a situação.
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refere-se às condições sob as quais os alunos são incentivados a desenvolver 
determinadas atividades. [...] por razões diversas, os alunos podem ter outras 
prioridades; pode ser que os interesses dos alunos e os do professor não se 
encontrem,  criando  dificuldades,  mas  isso  não  dissipa  o  ambiente  de 
aprendizagem de Modelagem (BARBOSA, 2001, p. 22-25).

Como decorrência  imediata  em atividades  de Modelagem, os alunos  podem estudar 

problemas que não necessariamente sejam pertencentes à disciplina matemática, que envolvam 

formular hipóteses, simplificações que se relacionem aos modelos matemáticos, que sirvam 

para analisar o problema em questão.  Segundo Barbosa (2001),  Modelagem não deve estar 

circunscrita a uma idéia utilitarista em aplicar Matemática para resolver problemas, e sim, para 

ampliar a compreensão sobre o papel dos modelos matemáticos na sociedade, possibilitando 

que o aluno seja capaz de interpretar e agir numa situação social em que a matemática esteja 

presente na sociedade.

Skovsmose (2000) distingue seis tipos de ambiente de aprendizagem  (Fig.1):

Paradigma do Exercício Cenários para a Investigação
Referência à matemática pura (1) (2)
Referência à semi-realidade (3) (4)
Referência à realidade (5) (6)

Figura 1 - Ambiente de Aprendizagem (SKOVSMOSE, 2000, p. 75).

Segundo Skovsmose (2000, p. 73-74), a distinção entre estes ambientes se reporta as 

referências que “visam levar os estudantes a produzir significados para os conceitos e atividades 

matemáticas.  [...]  incluem os  motivos  das  ações  [...],  incluem o  contexto  para  localizar  o 

objetivo de uma ação (realizada pelo aluno na sala de aula de matemática)”. 

Primeiro, questões e atividades matemáticas podem se referir à matemática e 
somente a ela. Segundo, é possível se referir a uma semi-realidade não se trata 
de uma realidade que “de fato” observamos, mas uma realidade construída, 
por exemplo, por um autor de um livro didático de matemática. Finalmente, 
alunos e professores podem trabalhar com tarefas com referência a situações 
da vida real (SKOVSMOSE, 2000, p. 74). 

Skovsmose (2000) combinou os seis tipos de ambiente acima citados desta forma: o tipo 

(1) e (2) são dominados de exercícios da matemática pura; o tipo (3) e (4) têm referência na 

semi-realidade; o tipo (5) os exercícios são baseados na vida real; e o tipo (6) têm referência nos 
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problemas da vida real. O autor distingue paradigma do exercício de cenário para investigação 

quando relacionado as referências. Para Skovsmose (2000, p. 69), cenário para investigação é 

“um ambiente  que  pode  dar  suporte  a  um trabalho  de   investigação”  onde  os  alunos  são 

convidados a se envolver em processos de exploração e argumentação, formulando questões e 

buscando  explicações  que  possam  ser  justificadas.  “A premissa  central  do  paradigma  do 

exercício é que existe uma, e somente uma, resposta correta”  (SKOVSMOSE, 2000, p. 68).

Mover-se  do  exercício  para  o  cenário  de  investigação  pode  contribuir  para  o 

enfraquecimento  da  educação  matemática  tradicional,  e  fortalecerá  uma  abordagem  de 

investigação,  que tem relação com a educação matemática crítica,  e inclui  o interesse pelo 

desenvolvimento da educação matemática como suporte da democracia12 na sala de aula.  A 

Educação  Matemática  Crítica  enfatiza  que  matemática  não  é  somente  um  assunto  a  ser 

ensinado,  é  preciso  refletir  sobre  a  matemática  e  sua  relação  com a  sociedade.  Assim,  é 

importante que o professor e o aluno, juntos, encontrem caminhos diferentes entre os ambientes 

de aprendizagem, para possibilitar que reflexões e ações proporcionem à educação matemática 

uma dimensão crítica (SKOVSMOSE, 2000). 

É neste sentido que Modelagem

[...]  singulariza-se  em relação  a  outros  ambientes  de  aprendizagem,  como 
Resolução de Problemas,  por privilegiar  situações referentes à “vida real”. 
Mas  deve-se  notar  que  as  atividades  de  Modelagem envolvem também  a 
resolução de problemas, no sentido estrito do termo, mas não pertencem a essa 
tradição na Educação Matemática (BARBOSA, 2001, p. 34).

Trabalhar  com situações  reais,  como o ambiente (6) é  uma condição importante na 

prática de sala de aula em um ambiente de Modelagem. Porque, assim como afirma Skovsmose 

(2001, p. 81), quando “as referências são reais, é possível que os alunos produzam significados 

para as atividades e não somente conceitos matemáticos”. Quando se refere a situações relativas 

à  realidade,  como  afirma  Barbosa  (2001),  trata-se  de  evidenciar  a  natureza  dos  trabalhos 

relativos às atividades de Modelagem, e não para expressar uma disjunção13 entre matemática e 

realidade. 

Por este motivo, os alunos em sala de aula fazem cálculos com “referência real” e a idéia 

de  existir  uma  única  resposta  correta  pode  ser  eliminada.  A  atividade,  partindo  deste 

12 Sobre o assunto democracia em sala de aula, vide também Skovsmose (2001).
13  Nesta pesquisa, não será discutida esta questão.
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pressuposto, não precisaria ser seguida através do livro didático. O professor orienta a atividade, 

é o mediador, discutindo com os alunos novos pressupostos, o que permite o surgimento de 

novas discussões, inaugurando um momento propício à reflexão sobre os resultados obtidos em 

questão.

Segundo Barbosa (2001), 

[...] Modelagem identifica-se com problema em vez de exercício. Os alunos 
não têm procedimentos fixados previamente, o que demandará deles um certo 
esforço intelectual. O conhecimento matemático a ser explorado depende do 
encaminhamento que só se conhece à medida que os alunos encaminham as 
atividades. [...] Os conceitos, noções e algoritmos matemáticos são utilizados 
na indagação e na investigação da situação-problema (BARBOSA, 2001, p. 32-
33). 

Modelagem como ambiente de aprendizagem pode incluir  discussões de matemática 

aplicada, ou discussões de matemática pura entre os alunos, como no episódio apontado por 

Araújo (2002). Assim como Skovsmose (2000), não se defende aqui que só o ambiente com 

referência à realidade, seja a única alternativa ao paradigma do exercício. Em secções anteriores 

foi colocado que a abordagem sociocultural tem como foco a ação humana e sua relação com o 

contexto histórico, cultural e institucional. Segundo esta abordagem, todo meio de mediação 

tem limitações e possibilidades,  bem como toda ação mediada tem características.  E assim 

como Barbosa (2001),  Modelagem é um tipo de ambiente,  entre os diferentes como acima 

citado.  Neste  sentido,  Santos  e  Barbosa  (2007),  destacam  três  potencialidades14 para  a 

Modelagem. 

Almeida e Brito (2005) utilizando os aportes da Teoria da Atividade15, enfatizam que um 

ambiente de aprendizagem é uma conexão entre a vida diária dos alunos e o currículo escolar, 

pois favorece aos alunos construírem significados matemáticos, trazendo situações externas à 

matemática  escolar  para  a  sala  de  aula.  Em Caldeira  (2005,  p.  2-3)  encontra-se  outra 

compreensão sobre Modelagem. Segundo esse autor, Modelagem tem a “capacidade de oferecer 

aos professores e alunos um sistema de aprendizagem como uma nova forma de entendimento 

das questões educacionais de matemática” porque possibilita que os alunos indiquem temas 

para estudo, e esses podem estar conectados com outras disciplinas. Esse ponto discutido por 

Caldeira  (2005)  “refere-se  à  possibilidade  dos  alunos  discutirem os  critérios  utilizados  na 

14 Potencialidades constituem a capacidade de realizar algo para atingir um determinado fim.
15 Maiores informações em Almeida e Brito (2005).
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construção dos modelos matemáticos, percebendo, assim, que os resultados matemáticos não 

são neutros, mas dependem de seus processos de produção” (SANTOS e BARBOSA, 2007, p. 

2). As atividades de Modelagem quando apontam para essa direção convergem para o que é 

discutido por Barbosa (2003, 2006) instituindo a perspectiva sócio-crítica.

Como anteriormente  falado,  um meio  de  mediação  ou  as  ferramentas  culturais  são 

envolvidas em forças que moldam a ação humana. Por este motivo reivindica-se uma ampliação 

ao  conceito  de  Modelagem como ambiente  em uma perspectiva  sócio-critica  para  a  ação, 

observando as características da ação mediada e ferramentas culturais. Modelagem é um meio 

mediacional onde os agentes desenvolvem ações e reações para o uso das ferramentas culturais 

situadas em um contexto histórico, cultural e institucional

Desta maneira, Modelagem (ambiente de aprendizagem) como meio de mediação pode 

oferecer condições para reconhecer como as ferramentas culturais podem transformar a ação 

mediada (discurso). A ação mediada é situada em um contexto histórico, cultural e institucional, 

não  acontece  sem uma  trajetória,  logo  pode  ser  produzida,  e  em sala  de  aula  quando  há 

interação entre  o  professor e  o aluno ou entre  os alunos.  Quando o professor  e  os alunos 

desenvolvem uma atividade de Modelagem podem explorar conceitos, idéias e procedimentos 

matemáticos. Outrossim, devido à natureza aberta dessas atividades, é possível que não haja a 

discussão sobre a construção de um modelo matemático (ferramenta cultural), porque o aluno 

pode desenvolver outros caminhos, possibilitando outras discussões. 

2.6 A prática dos alunos e a noção de rotas de Modelagem

Modelagem (meio mediacional) como ambiente de aprendizagem pode favorecer que os 

alunos e os professores (agentes) possam usar ferramentas culturais para desenvolver suas  ações 

mediadas (discursos) no meio social que permitem que os discursos sejam constituídos. E neste 

caminho,  as  ferramentas  são  conseqüência  das  ações  moldadas  que  expressam intenções  e 

suposições dos agentes sobre o design em que os modelos matemáticos são empregados. Uma 

das discussões de Werstch (1993, 1998) é analisar como a ação humana é socioculturalmente 

situada e conseqüentemente envolve questões de poder e autoridade. Negociando com a prática 

dos alunos em uma ação mediada (discursos), em uma perspectiva sócio-critica para a ação, esta 

pesquisa orienta o discurso para as vozes dos alunos e dos professores em sala de aula.

Existem na literatura diferentes ciclos de Modelagem relacionados com a prática do 

aluno.  Borromeo  Ferri  (2006,  p.  86)  discute  sobre  os  “ciclos  que  são  diferentes,  porque 
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dependem das várias direções e abordagens de como modelagem é compreendida, e em alguns 

casos, se são usadas tarefas complexas ou não complexas no seu desenvolvimento”. Para ilustrar 

os diferentes ciclos de Modelagem, observe o esquema de Bassanezi (2004). (Fig. 2) 

Este esquema tenta explicar aos modeladores iniciantes como se desenvolve o processo 

de Modelagem. Cada etapa é denominada como atividades intelectuais da Modelagem, o que 

significa  partir  dos  pressupostos  teóricos  para  identificar  como se  deve modelar  de  forma 

competente  (BASSANEZI,  2004).  As  atividades  intelectuais  indicadas  pelo  autor  podem 

possibilitar segurança ao modelador inicial, pois esse pode segui-lo de uma forma linear, com 

começo, meio e fim. Entretanto, não há indicação sobre o momento em que o aluno analisa o 

papel que o modelo matemático desempenha na sociedade.

Figura 2 - Esquema de Modelagem por Bassanezi (2004, p. 27)16

Borromeo Ferri (2006) propõe a noção de rotas de modelagem às fases de modelagem, 

como descrita nos ciclos, para denotar o caminho individual dos alunos ao desenvolverem uma 

atividade de matemática. A autora discute alguns aspectos, em seu estudo, sobre a diferença 

entre as fases e as rotas de modelagem. Em geral, estas fases descrevem os processos como 

normativos e como um caminho ideal para a modelagem, embora estudos empíricos mostrem 

que o processo de modelagem não é linear. Um dos aspectos importantes para a discussão, 

16Segundo  Bassanezi  (2004)  as  setas  continuas  indicam  a  busca  de  um  modelo  matemático,  para  melhor 
descrever o problema estudado, tornando o processo dinâmico, o que é indicado pelas setas pontilhadas.
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referentes  às  fases,  segundo  a  autora,  diz  respeito  aos  modelos  matemáticos  que  são 

desenvolvidos pelos pesquisadores, com o objetivo de descrever, e explicar para os alunos como 

modelar habilidades matemáticas. Isto ocorre, segundo a autora, nas aulas de matemática e ou 

na de ciências, onde o sistema conceitual é desenvolvido pelos  alunos para consultar sempre 

um determinado modelo matemático em questão, para que sua experiência faça sentido quando 

relacionada ao conceito.

Uma das características em Modelagem é o convite feito ao aluno pelo professor para 

trabalhar em grupos (BARBOSA, 2003a). Segundo Barbosa e Santos (2007, p. 4),  prática de 

Modelagem dos alunos são

as  ações  que  eles  [alunos]  desenvolvem  no  ambiente  desencadeado  pelo 
professor para abordar uma situação pertencente ao dia-a-dia ou a outras áreas 
do conhecimento. Como usualmente grande parte do ambiente de Modelagem 
Matemática é desenvolvido através das discussões dos alunos organizados em 
grupos, podemos assumir que as interações desenvolvidas entre os alunos e 
entre estes e o professor se constituem em subsídios para a construção dos 
modelos matemáticos.

Segundo Barbosa e Santos (2007), a prática dos alunos no ambiente de Modelagem pode 

ser vista tomando o princípio da análise genética proposta por Vygotsky e discutida por Wertsch 

(1993), que enfatiza a necessidade de analisar a gênese e as transições do fenômeno estudado. 

Esta ênfase, para os autores, remete aos caminhos seguidos pelos alunos quando desenvolvem 

atividades  de  Modelagem.  Deste  ponto  de  vista,  a  ênfase  pode  recair  sobre  as  práticas 

discursivas nas ações que os alunos desenvolvem no ambiente de Modelagem. Por este motivo, 

Barbosa (2007) propõe a noção de espaços de interações para significar os encontros entre 

aluno-aluno ou aluno-professor para discutir sobre Modelagem.

De acordo a perspectiva sóciocultural, tal como abordada por Wertsch (1993, 1998), as 

vozes que estão em um certo contexto sóciocultural constituem as vozes particulares de cada 

um, as quais retornam para o ambiente social. Como decorrência deste ponto de vista, é preciso 

compreender a prática de Modelagem dos alunos, buscando na relação entre eles mediada pela 

Modelagem (BARBOSA e SANTOS, 2007). 

Para Wertsch (1993, p. 13-14), a noção de vozes “serve como um constante relembrar 

que o funcionamento mental individual se origina no social, em um processo comunicativo”. O 

autor usa vozes em vez de voz, para denotar que “há múltiplos caminhos de representação da 
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realidade quando aproximado para um problema”. Neste sentido, tome-se a noção de rotas de 

Modelagem em Barbosa (2006, p. 5), como um percurso discursivo, ou seja, “uma progressão 

dos discursos produzidos pelos alunos e/ou professor no ambiente social. A ação de produzir 

um discurso será chamada de discussão”.

Os alunos podem falar sobre várias coisas, mesmo aquelas que não estão diretamente 

envolvidas  na  construção  do  modelo  matemático.  Barbosa  (2007)  observou  que  os  alunos 

podem discutir sobre aspectos gerais no contexto do problema, e não utiliza tais contextos; os 

alunos fazem conexões com os conteúdos matemáticos estudados de outras séries e não os 

utiliza. Estas discussões foram proposta pelo autor, como discussões paralelas, e são produzidas 

nos espaços de interações, alunos-alunos e aluno-professor.

Wertsch  (1993)  examina  o  discurso  apropriado  para  a  perspectiva  sociocultural, 

clareando o poder entre a voz do professor e a voz do aluno. Para o autor, a voz do professor é 

diretiva e as vozes dos alunos são muito pouco diretivas. Diretiva, segundo o autor, significa que 

os  alunos  podem  participar  na  formulação  do  problema,  engajando-se  no  processo  que  é 

regulado pelo professor. Tal compreensão se aproxima do que é discutido por Freire (1983), 

como citado anteriormente: o envolvimento dos alunos no controle do processo educacional; a 

competência crítica; a distância crítica ou currículo crítico e o engajamento crítico.

Como  mencionado  anteriormente,  segundo  Barbosa  e  Santos  (2007),  as  rotas  de 

Modelagem  são  constituídas  pelas  discussões  compreendidas  na  construção  do  modelo 

matemático. Para os autores, os alunos podem desistir de alguma estratégia, pois os discursos 

produzidos se relacionam compondo as rotas de Modelagem, por possuir certa intencionalidade. 

Inspirado em Skovsmose (1990), Barbosa (2006) sugere que as rotas de Modelagem podem ser 

constituídas por três tipos de discussões: as matemáticas; as técnicas; e as reflexivas.

2.7 Produzindo compreensões sobre as discussões reflexivas 

A Educação Matemática Crítica contempla uma variedade de perspectivas e atividades, 

relacionadas com os aspectos sociais e políticos da aprendizagem de matemática,  ao uso e 

função desde as aplicações tecnológicas até o dia-a-dia (SKOVSMOSE e BORBA, 2004). Esta 

pesquisa explora aspectos sobre Modelagem em uma perspectiva sócio-critica para a ação. 

Como mencionado anteriormente, Modelagem, nesta perspectiva, é compreendida em 

termos  de  ambiente  de  aprendizagem  oportunizando  possibilidades  para  que  os  alunos 

indaguem, questionem, investiguem sobre  situações do dia-a-dia, ou de outras disciplinas por 
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meio da matemática sem procedimentos pré-fixados, garantido a sua natureza “aberta”, e por 

este motivo não necessariamente haverá a construção ou a presença de um modelo matemático. 

O termo “ambiente” pode ser compreendido como o que envolve, ou termos de convite, pois o 

envolvimento  não  deve  ser  forçado,  deve  ocorrer  de  acordo  com  os  interesses  dos  aluno 

(BARBOSA, 2001). 

Neste sentido, aponto para a abordagem sociocultural para a ação, tratando Modelagem 

como ambiente de aprendizagem, ampliando a sua conceituação para meio de mediação: “a 

abordagem sociocultural para a ação começa com a suposição de que a ação é mediada e que 

não  pode  ser  separada  do  ambiente  em  que  é  realizada”  (WERTSCH,  1998,  p.  18). 

Compreender  o  que  acontece  no  ambiente  de  Modelagem,  por  oferecer  como  “ponto  de 

entrada” para a sua condição de produção, pode remeter ao contexto em que as ações são 

desenvolvidas  (BARBOSA  e  SANTOS,  2007).  Entretanto,  para  que  essas  condições  se 

materializem em sala de aula, é importante remete-nos as características da ação mediada, como 

discutido  anteriormente,  mais  particularmente,  à  materialidade  do  meio  de  mediação,  que 

associado ao termo “artefato” no sentido de artefatos históricos que existem e após os humanos 

usarem, eles desaparecem” (WERTSCH, 1998, p. 30). 

Esta  argumentação  oferece  as  bases  para  a  análise  micro-social  no  ambiente  de 

Modelagem, tomando como unidade de análise os espaços de interações, ou seja, os encontros 

entre os alunos e/ou entre estes e o professor para discutir as atividades propostas (BARBOSA, 

2007).  Wertsch (1998) emprega uma unidade de análise focando em sua dinâmica, examinando 

a ação mediada (discurso) definindo-a em termos de tensão entre a ferramenta cultural (modelo 

matemático) e a ação dos agentes (alunos e professores), enfatizando a não separação entre 

esses e o meio mediacional (Modelagem como ambiente de aprendizagem). Em seção anterior 

discutiu-se sobre as potencialidades para a Modelagem. Para tanto faz-se necessário remeter às 

ações que os alunos desenvolvem nos espaços de interações, já que eles oferecem justamente as 

condições de suas produções. As ações produzidas podem ser muitas, como escrever, desenhar, 

produzir  um discurso,  usar  a  calculadora  e/ou  o  computador,  etc.  Entretanto,  assim  como 

Barbosa e Santos (2007), o discurso destaca-se por estabelecer o sentido às demais ações, o que 

remete  a  colocar  o  foco  nos  discursos  produzidos  pelos  alunos  e  pelos  professores  nesse 

ambiente.

As  ferramentas  culturais  são  produzidas  pelas  ações  humanas  e  estas  podem estar 

envolvidas  em linguagem moldando  a  ação  mediada.  Como  citado  anteriormente,  modelo 
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metemático (linguagem) é uma ferramenta cultural e discurso é uma forma de ação mediada 

(WERTSCH, 1998). Por discursos estou denominando as enunciações orais e o ato de produzir 

um discurso será chamado aqui de discussão. Este entendimento está em consonância com a 

perspectiva sociocultural:  “colocar a linguagem e a prática discursiva como questão central, 

onde o significado nos precede e nós somos constituídos por linguagem e práticas associadas 

aos múltiplos assuntos dentro do qual nós crescemos e participamos” (LERMAN, 2001, p. 87). 

Para Lerman (2001), as práticas são constituídas discursivamente, assim como os fatores sociais 

são constitutivos da aprendizagem humana e compartilhados socialmente, por esta razão sua 

natureza é discursiva. 

Ao me referir à noção de interação, tomo a idéia de Barbosa (2006), que considera como 

um encontro mediado por instrumentos conceituais, materiais e históricos. Assim como afirma 

esse  autor,  um dos  caminhos  para  se  obter  qualidade,  aqui  compreendida  observando  sua 

natureza e não classificando em boa ou ruim, ou seja, qualidade no sentido de adjetivação, nas 

atividades desenvolvidas em um ambiente de Modelagem, pode advir das interações entre os 

alunos desde que se envolvam. É neste contexto, que aproximo a perspectiva sociocultural.

Segundo Wertsch (1998, p. 18), 

a abordagem sociocultural para mente começa com a suposição de que 
ação é mediada e que não pode ser separada do ambiente em que é 
realizada [...] não envolve comparação explícita; o principal critério é 
que a análise deve ser ligada em algum caminho específico cultural, 
histórico, ou fatores institucionais.

A perspectiva sociocultural tem como objetivo explicar como a ação humana é situada 

em um contexto cultural, histórico e institucional. Segundo Barbosa (2006), as interações entre 

alunos, ou entre alunos e o professor, são estudos presentes na literatura de Modelagem. Estes 

estudos estão mais presentes como contexto do que como unidade de análise, focando ora no 

professor,  ora  no  aluno,  de  forma  horizontal,  como  artigos  publicados  no  International 

Conferences  on  the  Teaching  of  Mathematical  Modelling  and  Applications (ICTMA). 

Entretanto, assim como esses autor, considera-se aqui que nos espaços de interações as relações 

não são horizontais, porque o professor tem a tarefa de organizar e de ajustar o tom para a 

atividade a  ser  desenvolvida.  Para o  autor,  é  razoável  considerar  a  voz do professor  como 

legítima, embora os alunos precisem perseguir a construção de um modelo matemático que se 
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relacione com o nível da atividade proposta. 

Inspirado em Chronaki  e Christiansen (2005),  as  discussões são parte  essencial  das 

práticas das salas de aula de matemática,  e  não devem se limitar  à transmissão das idéias 

matemáticas  em um determinado contexto.  Deve ser,  portanto,  um conjunto  de  atividades, 

interações  ou práticas  que  são  sócio-culturalmente  e  politicamente  situadas,  e  servem para 

produção, reprodução, ou contestação, de certos relacionamentos de poder e controle dentro do 

domínio social. 

Por este motivo, em sala de aula, as atividades não podem se limitar só à transmissão das 

idéias matemáticas. Compreende-se assim que uma atividade de matemática mediada por um 

ambiente  de  Modelagem pode  possibilitar  interações  entre  os  alunos  e  o  professor,  o  que 

proporcionará interações entre os alunos, resultando na produção de seus próprios discursos e 

práticas matemáticas, e, conseqüentemente, suas próprias relações de poder e controle neste 

domínio social, podendo ser endereçadas para um possível estudo. A sala de aula dentro de um 

contexto de domínio social produz seus próprios discursos e práticas matemáticas dentro de 

diferentes comunidades.

Como discutido anteriormente, Barbosa (2004) inspirado em Skovsmose (2001) indica 

que as discussões em modelagem são constituídas de três tipos:

- as discussões matemáticas: referem-se aos conceitos, as idéias ou procedimentos matemáticos;

-  as  discussões  técnicas:  dizem respeito  às  maneiras  de  representar  um fenômeno por  um 

modelo matemático;

-  as discussões reflexivas:  referem-se à influência dos critérios utilizados na construção do 

modelo matemático em seus resultados e sobre o papel deste uma determinada prática social.

A figura 2 sintetiza a idéia dos tipos de discussão nos espaços de interação em um ambiente de 

Modelagem.
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Figura 3 - Tipo de discussão dos estudantes (BARBOSA, 2006a, p 5)

Particularizo, nesta pesquisa, para discussões reflexivas não em termos de significados disjunto, 

mas afim de clarear seus significados,  discussão e reflexão, proponho algumas compreensões 

sobre a natureza da reflexão quando na discussão reflexiva. 

Reflexão pode ser considerado como pensamento à consideração,  à observação,  que 

podem ser expressos por meio da escrita ou pela fala. Segundo AlrØ e Skovsmose (2002), a 

natureza da reflexão dirige-se ao contexto de referência, à situação em que as reflexões são 

cumpridas. Skovsmose (2006) discute que existem vários tipos de reflexão, denotando assim a 

compreensão da existência de reflexões de naturezas diversas. Freire (1987) integra a reflexão e 

a ação no conceito poderoso de conscientização política.  Ou seja, para o autor, em um processo 

de reflexão onde possam ser expresso os aspectos subjetivos individuais ou em grupo, a noção 

de reflexão se aproxima como uma expressão de uma determinada interação de um grupo 

social. Este conceito encaixa-se no trabalho de Jacobini (2004) e Jacobini e Wodewotzki (2006). 

Alrø e Skovsmose (2002) identificam algumas formas de reflexão. Primeiro, os alunos 

podem refletir sobre o resultado -certo ou errado- de alguns cálculos. Segundo, podem refletir 

também se um procedimento é apropriado ou não, questionando sobre novos  procedimentos 

possíveis. Terceiro, reflexões podem ser feitas sobre a confiabilidade de uma solução em um 

contexto  específico,  questionando  a  adequação  de  um procedimento  matemático.  Todavia, 

embora Alrø e Skovsmose (2002) expliquem em suas compreensões sobre reflexão, a natureza 

destas fica restrita ao âmbito das discussões matemáticas e técnicas, eles não analisam o papel 

os modelos matemáticos, e a influência dos critérios nos resultado obtido em uma determinada 

DISCUSSÕES MATEMÁTICAS

DISCUSSÕES REFLEXIVAS DISCUSSÕES TÉCNICAS
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situação. 

Então, qual a natureza da reflexão quando nas discussões reflexivas? Isto não significa 

dizer  que  as  discussões  técnicas  e  matemáticas  estejam  desprovidas  de  reflexão. 

Particularmente,  interessa  discutir  as  discussões  reflexivas,  uma vez que  a  ação humana é 

moldada pelas ferramentas culturais (modelo matemático), envolvida por linguagem, em que o 

discurso é uma forma de ação mediada, em um meio de mediação (ambiente de Modelagem) 

ajusta o discurso. Tipos particulares de discursos podem ser produzidos, e esses, embora não 

tenham fronteira rígida ou fixada, podem ser caracterizadas de forma clara.

O  foco  é  que  os  agentes  se  envolvem  em  processos  discursivos  nos  espaços  de 

interações, e podem produzir discussões reflexivas. O termo reflexivo aqui compreendido não é 

apenas em um processo individual, mas também como Skovsmose e Valero (2001) sustentam 

que as pessoas cofletam. Para os autores, a coflexão – co-flexão – é a palavra que se refere ao 

processo de pensamento pelo qual as pessoas, em conjunto, voltam a debruçar-se sobre os seus 

pensamentos e sobre suas ações e adotam uma postura crítica em relação à atividade que estão 

desenvolvendo. Então, a diferença entre estas é a natureza da reflexão naquela discussão. Desta 

forma,  propõe-se que as discussões reflexivas são meta-discussões, isto é, são as discussões 

sobre as discussões técnicas e sobre as discussões matemáticas, por inspiração em Skovsmose 

(1994).  Entretanto,  reconheço  que  esse  acréscimo  de  significado  aponta  para  novos 

questionamentos que precisam ser explorados em estudos futuros. 

No  capítulo  a  seguir,  discutirei  sobre  o  percurso  metodológico,  contexto  e  os 

participantes desta pesquisa.
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Capítulo 3 - Contexto e Metodologia

[...]  todo conhecimento é sempre construído na inter-relação das pessoas.  
Produzir  conhecimento  a  partir  da  pesquisa  é  [...]  assumir  a  [...]  
aprendizagem  como  processo  social  compartilhado  e  gerador  de 
desenvolvimento (FREITAS, 2000, p. 5).

O  propósito  deste  capítulo  é  descrever  o  percurso  metodológico  adotado  para  o 

desenvolvimento  desta  pesquisa,  o  contexto  e  os  participantes,  os  pressupostos  teóricos 

abordados ao longo do trabalho, tendo como procedimento de coleta de dados a observação. 

3.1 A pesquisa

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso da investigação qualitativa, devido aos argumentos 

expostos por Bogdan e Biklen (1994), através de cinco características. Segundo os autores, a 

primeira característica é que o ambiente natural é a fonte de dados, onde o pesquisador é o 

principal instrumento, devido ao seu contato direto e prolongado. A segunda refere-se à atenção 

do pesquisador  para  todos  os  elementos  do  ambiente  investigado,  quando for  descrever  os 

dados. A terceira diz respeito à preocupação do pesquisador mais com o processo do que com o 

produto. Na quarta, o pesquisador captura a perspectiva dos participantes e deve considerar os 

seus diferentes pontos de vista. E, por último, a quinta característica refere-se a analisar os 

dados de forma indutiva, o que não significa inexistência de um quadro teórico que guie a coleta 

de dados e sua posterior análise.  

Tendo em vista as características acima citadas, segundo Denzin e Lincoln (2000, p. 2), 

existe uma separação e detalhamento de muitos métodos e abordagens que estão sob a categoria 

da pesquisa qualitativa. Por este motivo, os autores a definem como uma pesquisa que envolve 
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uma interpretação, uma maneira de abordar naturalmente o mundo, estudando o fenômeno em 

sua situação natural em termo dos significados que as pessoas carregam, tentando fazer sentido 

ou interpretando. Então, a pesquisa qualitativa, para os autores, pode envolver uma série de 

práticas interconectadas e interpretativas,  que definem a qualidade do processo da pesquisa 

qualitativa,  voltadas  para  um melhor  entendimento  do  assunto  estudado,  e  estas  possuem 

caminhos diferentes.

A pesquisa qualitativa analisada por Freitas (2002) apoia-se nas idéias de Vygotsky e 

Bakhtin.  Para  a  autora,  em Vygotsky  há  um debate  sobre  os  modelos  que  privilegiam o 

comportamento externo, construindo uma psicologia que vê o individuo como um todo, através 

da articulação dos aspectos internos e externos na sociedade a que pertence, considerando a 

pesquisa “uma relação entre sujeitos,  relação essa que se torna mediado por outro” (p.  5). 

Bakhtin, segundo a autora, preocupa-se com o fenômeno lingüístico, propondo uma perspectiva 

dialógica, que é o estudar a linguagem articulada com a dimensão social. A  interação verbal 

com a  participação  do  pesquisador  no  contexto  resultará  em ressignificação  no  fenômeno 

estudado. Além disso, o pesquisador, para Freitas (2002, p. 5), não deve tornar a pesquisa um 

ato de contemplar os indivíduos, pois estes têm voz, e, por esta razão, “[...] todo conhecimento é 

sempre construído na inter-relação das pessoas. Produzir conhecimento a partir da pesquisa é 

[...]  assumir  a  [...]  aprendizagem  como  processo  social  compartilhado  e  gerador  de 

desenvolvimento”. 

Segundo Alves-Mazzotti (1998), a confiabilidade e aplicabilidade dos conhecimentos 

produzidos de uma pesquisa resultam na seleção adequada de procedimentos e instrumentos, 

bem  como  de  uma  interpretação  do  material  empírico,  de  sua  organização  em  padrões 

significativos, validados através do diálogo com a comunidade científica. 

Em vista disso, a fim de que esta pesquisa se concretize, retome-se a pergunta que a 

orienta:  Como  as  discussões  reflexivas  são  produzidas  em  um  ambiente  de  Modelagem 

Matemática?  Como questão  especifica,  estabelece-se:  quais  as  oportunidades  de  produzir 

discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem Matemática? 

Desta  forma,  na  próxima  seção,  descreve-se  a  organização  do  contexto  e  dos 

participantes.

3.2 O contexto e os participantes da pesquisa

Descrever  a  escolha  do  contexto  e  dos  participantes  da  pesquisa  de  forma  clara  é 
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essencial.  Primeiramente,  a  autora  conversou  com a  professora  Andréia  Maria  Pereira  de 

Oliveira,  professora  regente  da  turma,  que  é  membro  do  NUPEMM, para  acompanhar  as 

disciplinas  de Metodologia e  Estágio Supervisionado II  e  III  do curso de Licenciatura  em 

Matemática do Programa de Formação de Professores de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental 

– Modalidade presencial na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em Feira de 

Santana,  Bahia.  Obrigatoriamente,  todos  os  alunos  deveriam  realizar  uma  atividade  de 

Modelagem nas turmas em que lecionavam. Então, o próximo passo era ir ao encontro da turma, 

freqüentando as aulas.

Desta maneira, a autora começou a ficar próxima da professora Joana17, que fazia parte 

desta disciplina, para conversarmos sobre Modelagem. Nos encontros, a autora procurou ouvir 

mais do que falar, buscando não apontar para a escolha do tema que seria trabalhado na escola 

onde lecionava. Joana aceitou o convite para participar da pesquisa, desenvolvendo junto à sua 

turma uma atividade de Modelagem. Uma vez estabelecido o primeiro contato, foi explicada à 

professora a pesquisa.  A autora participou das aulas com todos os professores/alunos desta 

disciplina, durante quatro quartas-feiras, no período matutino. 

A escolha da atividade de Modelagem pela professora Joana aconteceu no decorrer das 

atividades desenvolvidas pela professora da disciplina Metodologia do estágio supervisionado. 

Como a escola onde trabalhava conduzia um projeto de Meio Ambiente, fazia-se necessário que 

a  “área  de  exatas”  apresentasse  um tema  para  ser  desenvolvido  na  3ª  unidade.  Assim,  a 

professora pensou na “fatura da conta de água”. Porém, inicialmente, havia planejado focar no 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias18 (ICMS), que traz benefícios para o município de 

Coração de Maria. Contudo, considerou o assunto complexo para uma turma de 6ª série. Além 

do que, segundo a professora, as informações não estariam disponibilizadas com facilidade, o 

que afetaria o andamento do trabalho em sala de aula.

A escola  em que professora  Joana  trabalhava  era  um Colégio  Estadual,  situado no 

município de Coração de Maria, no Estado da Bahia. A escola tinha várias necessidades, sofria 

de constantes invasões por parte dos próprios moradores da comunidade para jogar futebol, 

destruindo  a  horta,  a  biblioteca,  a  sala  do  computador,  o  que  dificultava  o  trabalho  dos 

professores. A sala de aula tinha lousa que não possibilitava mais uma boa escrita, cadeiras em 

sua maioria quebradas, a pintura desgastada por causa das goteiras no telhado, quando chovia a 

17O nome da professora é fictício.
18 ICMS é o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Os benefícios são os incentivos econômicos para 
investirem em disposição de resíduos sólidos e em estações de tratamento de esgoto. 
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água descia pelas paredes. A sala estava localizada no corredor de acesso para a escola, e, por 

este motivo, o nível de ruído era muito alto, principalmente na hora da saída.

A professora escolheu para trabalhar Modelagem com uma turma de 6a  série, porque era 

uma turma, segundo sua observação,  a mais produtiva.  O horário  da aula era pela manhã, 

composta por duas aulas de Matemática. É importante também ressaltar que a diretora da escola 

e a professora foram antecipadamente informadas de que a pesquisa fora aprovada pelo Comitê 

de  Ética  em Pesquisa  (CEP)19 da  UEFS.  Para  observar  e  analisar  conforme o  objetivo da 

pesquisa utilizei a filmagem. Os alunos, no início do período da coleta de dados, eram menos 

barulhentos, mas após se sentirem mais à vontade com a filmadora, ficaram mais barulhentos, 

mas isso não ocasionou nenhum problema. A evasão na escola era pequena. Os alunos, antes de 

começar a atividade, ajudavam a limpar a sala como demonstração de cuidado e zelo. 

A professora decidiu focar na fatura de conta de água, visto que cada aluno poderia 

verificar este documento em sua casa. As tarifas são encontradas no endereço eletrônico da 

Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA)20, ou os alunos poderiam ir ao próprio local onde 

estava instalado o prédio da instituição, neste município. A professora informou que contou com 

a colaboração dos colegas da área de Comunicação e Expressão, que forneceram textos sobre o 

desperdício, e sobre a declaração universal da água21, o que favoreceu à professora estudar sobre 

o assunto, além de ter servido como material auxiliar para os alunos.

Entretanto,  não  sabia  como  escolher  os  alunos,  quais  critérios  estabeleceria  para 

escolhê-los, para compor o  design da pesquisa. Desta maneira, a autora assistiu às aulas da 

turma desde o início. A professora explicou aos alunos sobre a pesquisa, em aula anterior, sem a 

nossa presença: como aconteceria, as razões por ter escolhido aquela turma, e que a aula seria 

filmada e que, para tanto, precisava que aceitassem o convite para fazer Modelagem e realizar a 

pesquisa. Após a apresentação da pesquisadora aos alunos, a professora decidiu por realizar um 

sorteio  para  determinar  qual  equipe  participaria  na  presente  pesquisa,  explicando  que  não 

poderiam participar todos, pois existia uma necessidade de observar apenas um pequeno grupo 

de alunos para que pudesse aprofundar o que era pesquisado.

A equipe sorteada foi a de número cinco, composta por cinco alunos, sendo que, nas 

duas últimas atividades restantes, a professora admitiu mais um aluno, perfazendo um total de 6 

19 O CEP tem a atribuição de avaliar a etnicidade dos projetos de pesquisa dos pesquisadores, tecnologistas e 
estudantes  de  Pós-Graduação,  bem  como  dos  cursos  descentralizados  e  inter-institucionais  que  sejam 
concernentes a seres humanos.
20 Informações disponíveis no site www.embasa.gov.br
21 Texto em anexo nº 3



54

pessoas. Cada equipe da turma tinha mais ou menos cinco alunos, o que totalizava entre 30 a 35 

alunos, dependendo da freqüência. A 6ª série era uma turma da comunidade, com idade entre 12 

e 13 anos. Todos vestiam sempre a farda escolar; três alunos da equipe sorteada tinham como 

sistema de distribuição de água cisterna (ou poço artesiano),  somente um a EMBASA, e o 

quinto participante tanto cisterna, quanto EMBASA.

No intuito de explicar aos alunos a pesquisa, inicialmente foi assegurado pela autora que 

seus nomes verdadeiros não iriam constar da pesquisa, tendo sido solicitado que escolhessem 

nomes fictícios. Explicou-se-lhes como a autora procederia, que estaria sentada próximo deles, 

assim como a filmadora, e que anotaria todas as falas que considerasse importantes. Advertiu-se 

que seriam utilizadas algumas quartas-feiras, pois a professora não havia definido a quantidade 

de aulas que duraria a atividade de Modelagem. 

3.3  A observação

Um dos elementos determinantes da pesquisa é o objetivo. Como falado anteriormente 

no capítulo  um,  esta  pesquisa  tem como objetivo observar  e  analisar  as  oportunidades  de 

produção de discussões reflexivas quando alunos e professores desenvolvem uma atividade de 

Modelagem Matemática; logo, a observação atende aos objetivos da pesquisa. Segundo Alves 

Mazzotti (1998), na observação, os comportamentos não são pré-determinados, e são relatados 

da forma como ocorrem, descrevendo e compreendendo o que está ocorrendo na situação, em 

que “o pesquisador se torna parte  da situação observada,  interagindo [...]  com os sujeitos, 

buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação” (p. 165-

166). 

Para Lüdke e André (1994), a observação permite que o observador se aproxime da 

perspectiva dos sujeitos envolvidos, o que é importante nas abordagens qualitativas, e na medida 

em que o observador acompanha in loco as experiências destes, pode entender o significado que 

estes atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. O observador, para os autores, 

tem acesso a uma variedade de informações até mesmo confidenciais. 

Segundo  Angrosino  e  Perez  (2000),  a  observação  é  caracterizada  como  base 

fundamental de todo método de pesquisa na ciência social e comportamental, é a parte técnica 

da atividade. Para os autores, a observação em um ambiente natural pode ser tratada como 

descrição de narrativas  abertas,  usando de publicação  de  check-list ou guia de campo.  No 

futuro, de acordo com os autores, a pesquisa observada será parte de um spectrum metodológico 
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e será a força mais poderosa de validação, descrevendo a cultura em termos de significados 

específicos para membros de uma determinada cultura. 

Um método  pode  ser  definido  como  uma  série  de  regras  para  tentar  resolver  um 

problema.  Qualquer  observação  pressupõe  um critério  para  escolher  entre  as  observações 

possíveis, aquelas que supostamente sejam relevantes para o problema em questão. A atenção, a 

curiosidade,  o  raciocínio  do  pesquisador  são  estimulados  de  acordo  com  as  próprias 

expectativas, quando não sabe explicar um fenômeno em questão, ou quando as explicações 

tradicionais  não funcionam, ou seja,  quando nos  defrontamos com um problema (ALVES-

MAZZOTTI, 1998). 

Quanto às habilidades necessárias para um observador, não são poucas,  nem simples. 

Segundo Lüdke e André (1986), o observador deve inspirar confiança e tolerar ambigüidades; 

deve ser comprometido e ser capaz de guardar informações pessoais, dentre outras habilidades. 

Além disso, segundo os autores, cabe ao observador recortar o fenômeno em seus aspectos mais 

relevantes, utilizando a melhor possibilidade metodológica para abordar a realidade em questão, 

a fim de melhor compreendê-la e interpretá-la. Para Bogdan e Biklen (1994), um observador 

deve esperar que os sujeitos envolvidos na pesquisa o observem e o aceitem, na medida em que 

as relações se desenvolvem. Os autores chamam a atenção para a forma de participação do 

observador  na  investigação  que  se  propõe  a  realizar:  depende  dos  seus  valores,  de  sua 

personalidade, de ser discreto em sua forma vestir, de seus sentimentos e preconceitos, dentre 

outros.

Um estudo de observação, segundo Bogdan e Biklen (1994), precisa estar baseado em 

notas de campo detalhadas, precisas e extensivas, pois a gravação por si mesma não capta a 

visão e o cheiro, as impressões, os comentários extras, logo, as notas de campo podem originar 

um diário pessoal, para ajudar o investigador a acompanhar o desenvolvimento do projeto, e a 

sua visualização. Para os autores, a parte reflexiva das notas de campo é uma maneira de dar 

conta e ter o controle do efeito do observador, por que “[...] todo comportamento humano, é um 

processo subjetivo” (p. 150).

Neste sentido, para Freitas (2002), a observação não se limita a descrever fatos, tem 

como objetivo relacionar acontecimentos. Para a autora, a observação “é um encontro de muitas 

vozes [...] porque em uma pesquisa existem diversos discursos verbais, gestuais e expressivos. 

[...] são discursos que refletem e retratam a realidade da qual fazem parte, construindo uma 

verdadeira tessitura da vida social” (p. 8). Desta forma, segundo Adler e Adler (1994), pesquisar 
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questões ou problemas através da observação pode produzir uma formação de novas tipologias, 

o  que  pode  iluminar  as  pesquisas,  questões  e  conceitos,  quando  esta  requer  “selecionar 

observações”. Neste ponto, o pesquisador foca em estabilizar e refinar as características das 

relações  entre  os  elementos  que  previamente  seleciona  como  objeto  do  estudo,  para  que 

questões específicas possam ser respondidas. 

Considero relevante observar e analisar a prática dos alunos, em uma sala de aula de 

matemática,  desenvolvendo uma atividade  de  Modelagem.  Por  prática,  compreendem-se  as 

ações  desenvolvidas  pelos  indivíduos  no  contexto  em que  são  produzidos,  onde  as  ações 

humanas estão ligadas ao contexto cultural, institucional e histórico (LERMAN, 2001). Na área 

de  Educação Matemática,  Lerman (2001)  escolheu  trabalhar  o  discurso  como foco de  sua 

pesquisa,  em que a análise  de práticas discursivas são centrais,  porque os significados nos 

precedem e somos constituídos da língua e das práticas associadas aos diversos contextos nos 

quais  participamos.  Considerando as discussões dos alunos como objeto,  recaindo sobre as 

interações verbais entre eles, observo e analiso suas produções discursivas para obter elementos 

que possam ser teorizados, e assim contribuir para a prática dos professores, para que estes 

possam acompanhar as ações dos alunos, sem, entretanto, propor que o resultado seja uma 

‘prescrição’, como solução de “problemas” na sala de aula.

3.4 Trabalho de campo

Para  se  obter  acesso  ao  campo  há  primeiramente  uma  fase  de  negociação,  e 

posteriormente  um  período  exploratório,  para  poder  iniciar  a  coleta  de  dados  (ALVES-

MAZZOTTI, 1998). A coleta dos dados deu-se através da observação de um grupo de alunos 

em sala  de  aula  executando  o  trabalho  proposto  pelo  professor.  Em consonância  com as 

argumentações de Bogdan e Biklen (1994), iniciou-se a coleta no seu ambiente habitual, na sala 

de aula,  para que as  ações dos alunos  fossem melhor  compreendidas.  Assim como Araújo 

(2002), os dados foram seguidos de forma indutiva, o que não significa inexistência de um 

quadro teórico que guie a coleta e sua posterior análise. Existem três tipos de papéis, segundo 

Adler e Adler (1994), que o pesquisador pode desempenhar: o pesquisador-membro-completo, o 

pesquisador-membro-ativo  e  o  pesquisador-membro-periférico.  A  postura  adotada  foi  de 

pesquisador-membro-periférico, o que possibilitou a observação e a interação com os alunos e 

com o professor, sem a participação nas atividades desenvolvidas na equipe. As anotações ou 

registro das observações ocorreram próximo do momento da observação, de acordo com as 
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sugestões de Ludke e André (1986).

As seções de observação foram seguidas de notas de campo. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p. 150), as notas de campo são “o relato daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia 

e pensa no decurso da recolha [...]. O gravador não capta a visão, os cheiros, as impressões 

[...]”. Os autores sugerem que as notas tenham duas partes: descritiva, representando o empenho 

do investigador;  e  reflexiva,  parte  que  representa  as  idéias  e  preocupações  do  observador. 

Assim, os dados foram transcritos, e sua formatação foi organizada, para fins de análise.

3.5 Análise dos dados

O período da coleta de dados foi composto de dez seções de observação. Entretanto, a 

autora esteve presente em sete destas. Como resultado da coleta, sete fitas gravadas e várias 

notas de campo. Bogdan e Biklen (1994) recomendam que recolhem-se os dados, tomam-se as 

decisões para estreitar o estudo. Primeiramente, assim como para os autores, estabeleceu-se um 

período de intervalo da coleta sem tocar no material. Ao retornar aos dados, procurei identificar 

regularidades e padrões, intencionando, como os autores, desenvolver um sistema de categorias 

de codificação, que são “um meio de classificar os dados descritivos” (p. 220). 

Seguindo  as  sugestões  de  Bogdan  e  Biklen  (1994),  organizei  as  notas  de  campo 

ordenando-as e numerando-as, bem como as gravações. Transcreveram-se as gravações, que 

posteriormente foram lidas, cruzando com as notas de campo. Esta forma de conduzir a análise 

está  consoante  as  sugestões  de  Lüdke e André  (1994),  que  a  afirmam presente  em vários 

estágios,  mas torna-se sistemática após a  coleta  de dados.  Após a coleta,  para formular  as 

categorias, foi  necessário ler o material  novamente “para chegar a uma espécie de impregnação 

do conteúdo [...] desvelando mensagens implícitas [...]”(p. 48).

Assim como Araújo (2002), quando da realização da coleta, as categorias não estavam 

pré-estabelecidas, nem se buscava nos dados algo que confirmassem ou contestassem alguma 

teoria estabelecida  a priori, e sim a compreensão do fenômeno como se constituía. Segundo 

Lincoln e Guba (1985), esta forma de Araújo (2002) é uma análise indutiva dos dados em que o 

investigador não trabalha, especificamente, nem com teorias nem com variáveis, espera-se que 

elas sejam emergentes a partir da investigação, partindo de unidades em estado bruto específicas 

de informação, em direção  a categorias mais claras para definir hipóteses funcionais, locais, ou 

questões. 

A questão mais complexa, segundo Lüdke e André (1994), é que uma vez organizados os 
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dados,  a  categorização  não  esgota  a  análise,  o  pesquisador  deve  ir  além  da  descrição,  é 

necessário  propor  explicações  e  interpretações.  “Esse  acréscimo pode  significar  desde  um 

conjunto  de  proposições  bem  concatenadas  e  relacionadas  que  configuram  uma  nova 

perspectiva  teorica  até  [...]  novas  questões  e  questionamentos  [...]  explorados  em  estudos 

futuros” (p. 49). Então, a partir da observação dos trabalhos da equipe e das filmagens, foram 

retirados os episódios22 por meio dos quais obtiveram-se os dados relacionados com a pergunta 

diretriz da pesquisa.

Os dados serão apresentados no capítulo a seguir, descritos resumidamente por cada 

episódio, dia de aula, apresentando os diálogos concomitantemente a uma análise inicial. Essa 

idéia  é  tomada  de  Araújo  (2002)  apud  Skovsmose  (1999)  que  denomina  por  frame  os 

comentários que intercalamos no decorrer do episódio, de cujas partes fazemos um pequeno 

resumo, seguido de uma análise inicial. Uma segunda análise será realizada no capítulo cinco à 

luz da literatura discutida no capítulo dois.

Este  procedimento,  acima  descrito,  foi  decidido  junto  ao  Núcleo  de  Pesquisas  em 

Modelagem Matemática (NUPEMM), devido à rotina que conseguimos estabelecer de estudos e 

diálogos, que foi a fase inicial  e final,  essencial  para esta pesquisa. Este procedimento está 

apoiado em Alves Mazzotti (1998, p. 172), e “consiste em solicitar aos colegas que conheçam 

sobre o tema pesquisado e apontar possíveis falhas, vieses de interpretação, evidências não 

exploradas,  oferecendo  alternativas  às  elaboradas  pelo  pesquisador”.  Para  a  autora,  este 

procedimento faz parte dos critérios de credibilidade, e é eficaz porque estabelece uma rotina 

entre pesquisadores de uma mesma área. O próximo capítulo, o quarto, é dedicado à análise dos 

dados. 

22 Pequenas cenas que ocorrem durante o desenvolvimento das atividades.
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Capítulo 4 - Descrição e análise inicial dos dados

Depois  desta  atividade,  eu  comecei  a  pensar  como  será  o  mundo 
quando acabar a água. Fui até pesquisar, fui para ver se posso fazer  
melhor. Descobri que posso, sim, e vou fazer!  (FLÁVIA, aluna da 6ª 
série).

A análise de dados foi conduzida conforme descrito no capítulo anterior. Para efeito de 

organização do trabalho, os episódios foram selecionados levando em consideração o objetivo 

geral da pesquisa, que é observar e análisar como as discussões reflexivas são produzidas em 

um Ambiente de Modelagem. Consonante com o objetivo geral, apresenta-se como pergunta 

norteadora: como são produzidas as discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem? 

Como pergunta  específica,  quais  seriam as  oportunidades  para  a  produção  das  discussões 

reflexivas neste ambiente? 

A fim de  melhor  dispor  a  apresentação da  análise  dos  dados,  cada  dia  de  aula  da 

atividade desenvolvida é denominado de episódio, a cada um dos quais submeto uma forma 

específica de categorizar e descrever, concluindo com uma análise inicial. As vozes registradas 

nesta  análise  apontam  para  produções  e  oportunidades  de  produções,  pertinentes  a  esta 

pesquisa.  Importante  ressaltar  que,  dos  dez  episódios,  somente  cinco  foram  descritos  e 

analisados, por estarem consoantes com os objetivos da pesquisa.

4.1 O projeto de Modelagem

A motivação  da  professora  Joana,  como anteriormente  mencionado,  para  realizar  a 

atividade de Modelagem com seus alunos, iniciou-se com um projeto mais amplo sobre meio 

ambiente que estava sendo desenvolvido na escola, no terceiro bimestre do ano letivo de 2006. 
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Como as disciplinas de ciências naturais e matemática participariam, ela considerou importante 

realizar  o  estudo da fatura  do fornecimento  de  água pela  Empresa  Baiana  de  Saneamento 

(doravante,  EMBASA).  A  partir  deste  momento,  a  fatura  do  fornecimento  de  água  será 

denominada  de  “a  conta  de  água”.  Inicialmente,  a  docente  estava  disposta  a  relacionar  a 

atividade sobre “A conta de água” com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Porém, considerou que seria difícil explorar este último aspecto e decidiu restringir o 

projeto ao estudo do consumo de água e tarifação, o que julgou possível através das informações 

disponíveis no website da EMBASA.

Provavelmente, a intenção da professora se voltava para alguns aspectos que poderiam 

ser estudados no projeto, vislumbrando o que seria então desenvolvido nas aulas de matemática 

com o tema “meio ambiente” designado para todas as disciplinas. O projeto foi organizado 

inicialmente solicitando aos alunos, como tarefa, uma fatura da conta de água de sua casa, que 

seria analisada junto com a fatura da residência da professora e a da Escola. As tarefas foram 

decididas em grupo e estão descritas nos episódios a seguir.

Conforme mencionado anteriormente, a equipe sorteada pela professora Joana fora a de 

número 5. Essa equipe era composta inicialmente por cinco alunos, cujos nomes são fictícios 

para  preservar  suas  identidades:  Eliene,  Maria,  Flávia,  Mariana,  Nilza.  No  decorrer  do 

desenvolvimento do projeto, mais um aluno, Marcelo, passou a fazer parte deste grupo.

A seguir, os episódios e suas respectivas análises são apresentadas. Ressalve-se que as 

Discussões Reflexivas são sobre a influência dos critérios utilizados na construção do modelo 

matemático em seus resultados e sobre o papel deste em uma determinada prática social. Com a 

intenção de organizar os dados, identifico as Discussões Reflexivas através do código [DR]. A 

fim de organizar o modo como elas são produzidas,  identifico as Discussões Matemáticas, 

Discussões  Técnicas  e  Discussões  Paralelas,  respectivamente,  denotadas  por  [DM],  [DT] e 

[DP].

A  classificação  das  vozes  dos  participantes  apresenta  uma  dificuldade:  o 

estabelecimento de fronteiras entre estes tipos de discussões. Muitas vezes, uma fala não está 

totalmente pertinente à definição de um tipo de discussão; outras vezes, ela pode se referir a 

mais de um tipo. Portanto, ela é considerada aqui muito mais em termos de referência do que de 

definição  estanque.  A classificação  das  vozes  em [DR],  [DM],  [DT]  e  [DP]  também não 

significa categorias  a priori, pois elas não trazem uma compreensão para o problema que foi 

elaborado considerando estes conceitos,  portanto precisa recorrer  a  estes,  a  fim de gerar  a 
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teorização esperada nesta investigação.

4.1.1 Episódio 1: Projeto “A conta de água”

Este foi o primeiro dia do projeto denominado de “A conta de água”.  Como falado 

anteriormente, a professora Joana convidou inicialmente os alunos em uma aula anterior para 

participar da atividade. Ela solicitou naquela aula que trouxessem uma fatura de pagamento da 

água de suas casas. A professora inicia a atividade levantando alguns questionamentos para os 

alunos, ao mesmo tempo que verifica sobre suas carteiras se haviam atendido ao seu pedido de 

trazer a fatura de casa. Os alunos atenderam ao pedido da professora, e deram evidências de que 

não tinham conhecimento sobre o processo de tarifação do consumo da água fornecida pela 

EMBASA, que gerava todo mês uma fatura para o pagamento.

[DT] Professora: Na aula  anterior,  eu  perguntei  para  vocês  se  gostariam de  

participar  de  uma atividade  de  Modelagem.  Expliquei  para 

vocês que, como me perguntavam muito sobre a água, iríamos 

fazer sobre ela [sobre a conta de água] através da sua fatura. 

Então, vocês sabem como é feita a fatura de água? sabem por 

que pagam e o que pagam pela água? sabem como é calculada  

a fatura?

Com estas perguntas,  a professora esperava despertar  o interesse  dos alunos com o 

projeto que ora se iniciava. A professora apresentou a primeira questão da atividade para os 

alunos:

[DT] Professora: Agora,  cada um vai olhar, em equipe,  a fatura da conta de 

água, e destacar três itens que mais chamaram a atenção de 

vocês. Depois disto, cada um vai colocar no quadro o que cada  

equipe destacou.

Possivelmente,  do  convite  proferido  pela  professora  infere-se  uma  proposta,  a  de 

explorar a fatura e, por isto, pediu que os alunos apontassem os aspectos que gostariam que 

fossem aprofundados. Após algum tempo, a professora solicitou que as equipes apresentassem 

os seus resultados. Cada uma delas dirigiu-se à lousa e escreveu três itens de interesse que 
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desejava explorar.

Como resultado as equipes listaram os respectivos aspectos abaixo:

- Equipe 1: qualidade de água, hidrômetro, não quitamento de débitos anteriores;

- Equipe 2: consumo de água, média mensal, barra de cálculo e itens;

- Equipe 3: período do consumo, vencimento, total a pagar;

- Equipe 4: leitura e consumo dos últimos meses, unidade do consumo, inscrição e matrícula;

- Equipe 5: especificação do consumo de água, parâmetros, consumo;

- Equipe 6: parâmetro, hidrômetro, localização;

- Equipe 7: unidade de consumo, hidrômetro, informação de pagamento de conta, multas e 

juros.

Após a listagem dos aspectos acima, a professora selecionou os itens mais reincidentes e 

colocou-os  em ordem de  importância  para  a  turma,  estabelecendo o  seguinte:  primeiro,  o 

consumo; segundo, parâmetros; e terceiro, hidrômetro. Na seqüencia, a professora pede para a 

turma analisar a conta de água e, em seguida, apresenta a fatura do consumo mensal de água de 

sua própria residência e a da escola. A seguir, a professora apresenta a próxima tarefa:

[DT] Professora: Vamos começar a atividade com a escolha, em cada equipe, de  

um colega para verificar o seu consumo em casa durante uma 

semana, de amanhã [quinta-feira] até a próxima semana, na 

quarta-feira.  Vamos  também escolher  um  colega  da  equipe  

para verificar o consumo da escola.

Especificando melhor, cada equipe deveria, portanto, escolher um de seus membros para 

coletar dados sobre o consumo de água em sua própria residência, o que deveria ser anotado por 

uma semana. O mesmo procedimento deveria ser adotado para o consumo da escola. Logo, 

trata-se de propor aos alunos uma discussão sobre como organizar e coletar os dados para uma 

abordagem matemática posterior do problema circunscrito pela tarefa, o que é pertinente ao que 

se define como convite.

A  equipe  5,  a  qual  observei,  recebe  a  tarefa  buscando  dividir  responsabilidades  e 

viabilizar a coleta de dados:

[DP] Nilza: Eu posso ficar com a da escola. Chego cedo e vejo logo quanto  

deu!
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[DP] Mariana:    Eu  posso  ficar  com  a  de  casa,  se  vocês  quiserem.  Estou 

querendo ver se dá certo com o valor da conta. Se der certo,  

posso ver as outras [faturas] antes delas chegarem.

A discussão sobre esta divisão de responsabilidade pode representar uma interferência 

nos resultados da atividade, não parece ter um claro papel sobre a geração destes resultados, por 

isto  é  difícil  classificar  as  falas  acima nas  rotas  de  Modelagem conforme foi  discutido  no 

capítulo 2. Trata-se mais de questões operacionais, o que por hora localizarei como aceitação 

dos alunos ao convite da professora.

A equipe concorda com a divisão, ficando Mariana responsável pela coleta de dados em 

sua residência e Nilza, na escola. Neste momento, a professora se aproxima do grupo, e convida 

a todos para ir  à área externa da escola,  onde se localiza o hidrômetro.  Ela iria  mostrar e 

explicar o funcionamento deste equipamento aos alunos. Uma vez que todos estão reunidos no 

local onde o hidrômetro da escola estava instalado, ela inicia uma explicação sobre o mesmo.

[DT] Professora: Vejam bem, este é o hidrômetro. Trata-se um relógio que mede 

água, ou seja, quanto você gastou de água. Eu quero que vocês  

observem que ele tem números pretos e vermelhos, para depois  

a  gente  estudar sobre isso.  Mas agora,  eu quero que vocês  

anotem  e  façam  isso  no  mesmo  horário.  Quanto  deu?  E 

anotem, está bem? 

[DT] Nilza: E quem tem cisterna, como anota? 

[DT] Professora: Ah, quem tem cisterna paga luz  [energia elétrica].  Mas tem  

alguém na equipe que somente tem cisterna? 

[DT] Nilza: Tem quem tem as duas [água fornecida pela EMBASA e 

possui cisterna também]. Quem tem as duas anota como? 

Após esta “visita ao hidrômetro”, a professora e os alunos retornavam para a sala de 

aula, onde as instruções para realização da tarefa são reiteradas pela professora:
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[DT] Professora: Vejam, vamos lembrar que um colega de vocês vai ver o caso 

da  escola  e  o  outro,  o  da  sua  casa.  Então,  lembram  do  

reloginho que fica do lado de fora da casa, que mede a água?  

Pois bem, este reloginho é o hidrômetro. Vocês vão todo dia no 

mesmo horário, antes de vir para a escola, anotar o número 

que tem no hidrômetro. Isto vale para a escola. Anotar data e  

os números que estão lá [no hidrômetro]. Bem, não esqueçam 

da tarefa de casa e da escola [anotar os dados do hidrômetro],  

para que  a gente  possa  fazer  na próxima aula  mais  coisas  

sobre a fatura da conta de água, não esquece de trazer a conta  

de água e o papel anotado com o consumo.

Através  desta  fala,  a  professora  novamente especifica  a  tarefa a  ser  realizada  pelos 

alunos, ou seja, o problema a ser resolvido pela matemática,  o que pode ser localizado no 

âmbito das discussões técnicas. Com este resumo da tarefa, ela encerrou a aula, esperando que 

os alunos tragam os seus resultados na próxima aula.

 Uma análise inicial

Neste episódio, a professora apresenta a tarefa aos alunos, através de questionamentos. 

Inicialmente, ela faz uma “tempestade” de aspectos de interesse sobre a fatura do consumo de 

água com os alunos, mas finaliza dirigindo o olhar deles para o registro do consumo de água em 

uma residência. Analisando a fala da professora ao apresentar o hidrômetro em termos do que 

deve ser observado para o acompanhamento do consumo de água, ela acaba estabelecendo o que 

deve ser considerado e como relacionar com a estruturação do fenômeno em estudo, a fatura da 

conta  de água,  razão pela  qual  indico como no âmbito das  discussões  técnicas  que dizem 

respeito às maneiras de representar um fenômeno por um modelo matemático.  Pode-se dizer 

que  se  trata  mais  da  organização  da  atividade,  possivelmente  reafirmando  o  convite  da 

professora para o projeto, a fim de proporcionar o seu desenvolvimento. 

Não houve identificação das discussões reflexivas, provavelmente devido à apresentação 

e organização da tarefa. A participação dos alunos neste episódio foi mais de ouvir e entender a 

atividade.  Todas  as  equipes,  em  particular  a  equipe  5,  a  qual  acompanhei  de  perto, 

manifestaram-se para dividir responsabilidades, como no trecho em que eles decidem quem irá 

coletar os dados na residência e na escola. 
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No trecho analisado, após o convite inicial feito pela professora em aula anterior a esta, 

as  discussões  ficaram restritas  a  dois  tipo  apenas  – as  técnicas  e  paralelas.  Retomando a 

definição das  discussões  reflexivas,  nota-se que estas  se  referem à influência dos  critérios 

utilizados na construção do modelo matemático em seus resultados e  sobre o papel deste em 

uma determinada prática social. Assim, como esta aula devotava-se à organização do projeto, os 

resultados não estão disponíveis para discussão,  o que torna as discussões reflexivas talvez 

pouco prováveis de serem produzidas. 

Entretanto,  vislumbra-se  uma oportunidade  para  produção  das  discussões  reflexivas 

neste episódio, no momento em que Nilza pergunta à professora como anotar a leitura da conta 

de água, caso o aluno tenha cisterna. A aluna possivelmente tenta entender se existe um relógio 

assim como há para a “conta de água”, para a “conta de luz”, procurando obter informações da 

professora sobre como anotar as informações sobre o consumo caso o abastecimento de água 

seja feito por cisterna. A professora, porém, não responde ao referido  questionamento de Nilza.

Então,  os alunos e a professora poderiam ter começado a discutir sobre os possíveis 

critérios entre as contas da EMBASA e da Companhia Elétrica da Bahia (doravante, COELBA), 

ou seja, se incluir ou não o gasto com energia elétrica geraria diferentes resultados. Entretanto, 

este episódio sugere que, mesmo em um momento inicial,  quando se identificam diferentes 

critérios pertinentes à situação de estudo, esses podem ser um momento propício para agendar 

diferentes resultados. Por exemplo, a docente poderia ter evidenciado alguns questionamentos, 

tais como: (i) que (quais) resultado (s) incluir, referentes ao gasto de energia elétrica com a 

cisterna? E sem a cisterna? (ii) quais as conseqüências de incluir ou não esta variável? (iii) O 

gasto maior ocorre com energia elétrica (COELBA) ou com água (EMBASA)? (iv) é possível 

saber a quantidade de água consumida com uma cisterna? (v) se for possível, como fazer a 

leitura para a conta de energia elétrica? 

Tais questões ensejam oportunidades de discussão entre  os alunos e entre  estes e  o 

professor, no sentido de discutir as várias possibilidades e, desta forma, perceber a influência 

dos critérios nos seus resultados, podendo estender-se a discussão para o papel dos modelos 

matemáticos na prática daquela comunidade. Neste caso,  elas teriam origem nas discussões 

técnicas  que agendam as variáveis  a serem consideradas na matematização da situação em 

estudo. A princípio, poderíamos considerar que, como os critérios e os resultados não estão 

claramente expressos, as discussões reflexivas não foram produzidas.
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4.1.2 Episódio 2: Entendendo a “conta de água” 

A professora, neste dia, retomou a tarefa designada para cada equipe durante o período, 

que era medir o consumo de água das suas casas durante uma semana, sendo que um outro 

aluno mediria o consumo da conta de água da escola durante uma semana, ambos escolhidos 

pela própria equipe. A professora não considerou as anotações das equipes 1 e 7, alegando que a 

equipe 1 anotou somente o consumo da escola,  e a 7 perdeu as anotações,  o que acredita 

justificar a não inclusão destes resultados. A equipe 3 optou por escrever no quadro o consumo 

da escola. Ela solicitou aos alunos que colocassem no quadro os valores coletados, conforme as 

tabelas a seguir.
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Data n.º preto n.º vermelho dia da semana

24.08.06 0713 345 quinta-feira

25.08.06 0713 367 sexta-feira

26.08.06 0713 493 sábado

27.08.06 0713 534 domingo

28.08.06 0713 678 segunda-feira

29.08.06 0713 794 terça-feira

30.08.06 0713 880 quarta-feira

Tabela 1 - Equipe 2  (residência)

Data n.º preto n.º vermelho dia da semana

24.08.06 1942 584 quinta-feira

25.08.06 1943 386 sexta-feira

26.08.06 1946 543 sábado

27.08.06 1948 598 domingo

28.08.06 1952 943 segunda-feira

29.08.06 1962 108 terça-feira

30.08.06 1967 504 quarta-feira

Tabela 2 - Equipe 3 (consumo da escola)

Data n.º preto n.º vermelho dia da semana

24.08.06 062 347 quinta-feira

25.08.06 062 305 sexta-feira

26.08.06 062 903 sábado

27.08.06 062 475 domingo

28.08.06 062 481 segunda-feira

29.08.06 062 497 terça-feira

30.08.06 062 504 quarta-feira

Tabela 3 - Equipe 4 (residência)

Data n.º preto n.º vermelho dia da semana

24.08.06 731 202 quinta-feira

25.08.06 731 301 sexta-feira

26.08.06 731 522 sábado

27.08.06 731 522 domingo

28.08.06 731 900 segunda-feira

29.08.06 731 902 terça-feira

30.08.06 732 883 quarta-feira

Tabela 4 - Equipe 5 (residência)

Data n.º preto n.º vermelho dia da semana

24.08.06 000 403 quinta-feira

25.08.06 000 405 sexta-feira

26.08.06 000 406 sábado

27.08.06 000 408 domingo

28.08.06 000 409 segunda-feira

29.08.06 000 412 terça-feira

30.08.06 000 413 quarta-feira

Tabela 5 - Equipe 6 (residência)
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Após as anotações dos alunos na lousa, a professora solicitou que eles observassem o 

que lá estava escrito, para iniciar as discussões referentes à fatura da conta de água e como esta 

era  feita.  Ela explicou  o  que  aconteceu  com  as  equipe  1  e  7,  o  que  não  atrapalharia  a 

continuidade do trabalho. A seguir a professora foi ao quadro e solicitou aos alunos de cada 

equipe que dissessem quantas pessoas moravam nas residências pesquisadas, e anotou-o ao lado 

das leituras de consumo de cada equipe, com o propósito de comparar a quantidade de pessoas 

com o valor do seu consumo. Como resposta, a professora ouviu primeiramente que na casa 

pesquisada pelo grupo 4 moravam 3 pessoas, no grupo 5 moravam 2 pessoas, no grupo 6 eram 4 

pessoas morando na casa e, no grupo 2, eram 3 os moradores.

Após anotar na lousa o consumo da semana e a quantidade de pessoas da casa de cada 

equipe, a professora voltou a atenção da turma para o item consumo, mais particularmente para 

o modo como a fatura da conta de água era feita. Inicialmente a professora questiona se os 

alunos sabiam como era feita a conta de água. Todos respondem que não o sabiam e continuam 

ouvindo os outros questionamentos e considerações da professora. Nem todos, porém, tinham o 

mesmo  comportamento.  Dois  alunos  desta  equipe  mantinham  uma  conversa  sobre  outros 

interesses.

Prosseguindo a descrição da atividade,  a professora dirige o olhar da turma para as 

tabelas (anexo 5) que as equipes escreveram no quadro, evidenciando a necessidade dos alunos 

em comparar os resultados entre as residências de cada equipe. Para este fim, ela começa a 

desenvolver o cálculo na lousa, lembrando para os alunos o que explicou sobre o hidrômetro na 

primeira aula. Neste momento, todos os alunos das equipes estavam atentos, pois o hidrômetro 

estava na mão da professora, e em seguida ela permite que ele passe de mão em mão para 

exame. 

A professora escolhe a equipe 2 para explicar como realizar o cálculo para a fatura da 

conta de água.  Primeiramente ela reforça a idéia de como a EMBASA desenvolve o cálculo, ou 

seja, a fatura da conta de água, para que os alunos façam da mesma  forma.  Ela inicia os 

cálculos  de forma pausada,  lendo número por número e  apontando no quadro a ordem de 

execução da operação junto com os alunos. 

[DM] Professora: Deixa-me ver se vocês estão bons de tabuada. Vamos prestar 

atenção  aqui,  que  eu  vou  fazer  a  conta  com  vocês,  pois  

observei  que  vocês  estão  com  dificuldade,  vamos  lembrar! 
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[reforça  da  idéia  de  que  os  alunos  sabiam  fazer  conta  de 

subtrair, escrevendo no quadro e fazendo os cálculos em voz 

alta para os alunos]. Pegue o último dia e subtrai do número do 

primeiro dia. É sempre assim. Vou ver se vocês são bons de  

tabuada, 10 menos cinco igual a 5, vai um, 7 menos 4 igual a  

3,  8  menos  5,  igual  a  3.  Então  fica  000535  litros.  O  que 

significa dizer que esta casa consumiu quanto? Vamos anotar!  

[anota no quadro]. 

Para explicar como os cálculos eram desenvolvidos, a professora organiza a operação na 

lousa, descrevendo devagar e de forma enfática cada passo. A equipe 5 (a que estava sendo 

observada) mantinha-se atenta. Abaixo, o registro que a professora colocou na lousa referente a 

operação de subtração:

713880 -

713345

000535

[DT] Professora: Significa que esta casa consumiu 535 litros, não chegou a 1m3  

durante toda a semana. Agora vocês vão fazer do grupo, quatro  

cinco, seis, todos em sua equipe. A equipe dois, eu já fiz. A da  

equipe 3 é da escola. 

Os  alunos  da  equipe  5  faziam  os  cálculos  juntos,  ajudando  uns  aos  outros.  Mais 

particularmente, a aluna Mariana se destacou na habilidade de realizar cálculos matemáticos, e 

sempre se disponibilizava a auxiliar os colegas. A professora percorria a sala, verificando a 

execução  dos  cálculos  pelas  equipes.  Abaixo,  a  fala  de  Mariana  explicando  a  forma  de 

desenvolver o cálculo ensinado anteriormente pela professora:

[DM] Mariana: [explicando para as colegas]  Vamos fazer o da nossa equipe? 

Assim, eu faço sozinha vocês olham como é, depois escrevem 

no caderno, pode ser? [olha para todas as colegas buscando 

aceitação, e estas concordaram] Vamos pegar o último número 
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da direita para esquerda e subtrair. Fica assim  [no caderno], 

0732883-0731202, é assim, é assim que fica [olhando para o 

caderno]. Então,  começa  do  último  número [a  partir  deste 

momento,  todos  os  cálculos  são  realizados  pela  aluna 

apontando para o número em questão] que é o 3 menos o 2 de  

baixo fica igual a 1, aí pega o 8 menos zero, fica 8, é claro, tá...  

então pega o outro 8, este aqui [apontando para o número 8] e 

menos 2 fica 6, falta pouco, vamos lá, pega o 2 e diminui do 1,  

fica igual a 1, o resto é mais fácil, 3 menos 3, 7 menos 7 e zero 

menos zero é zero,  claro,  é  assim. Pronto! [sorri  satisfeita]. 

Vamos para o papel, novamente vamos escrever, tá? Acho que  

fica  mais  claro. [escrevem  no  caderno  e  assim  fazem  os 

cálculos da equipe 4, 5 e 6, ver anexo 1]. 

Após auxiliar as colegas da própria equipe, Mariana foi chamada pela equipe 4 para explicar 

como era realizada a operação de subtrair. Quando ela  acabou a explicação de como os cálculos 

eram desenvolvidos, passou a observar os resultados das outras equipes, notando que os valores 

eram diferentes do seu.

[DR] Mariana: Na minha casa só tem duas pessoas! E a minha conta é mais 

alta que a das outras equipes, que têm mais pessoas...[olhando 

para os cálculos das outras equipes, de forma pensativa] 

[DR] Flávia: Veja,  Mariana!  gasta mais  neste dia aqui, [olhando para  as 

anotações da sexta-feira para sábado e sábado para domingo]. 

Por quê?Você sabe? talvez esteja aí a explicação, né?

[DR] Flávia: Na escola um valor grande pode até ser, não é? Tem bastante  

torneira,  vasos  sanitários,  pia,  cozinha  grande,  lava  muito 

prato e várias coisas.

[DR]  Nilza: Lá em casa tem três pias. Uma para lavar prato, para lavar 

mão e roupa. Tem mais gente que na sua casa, Mariana. Se  

esta conta fosse lá em casa ia ser maior. Tem mais pessoas, 

somos em cinco, e muitas torneiras. 
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Ao tempo  que  a  equipe  comentava  sobre  os  resultados  encontrados,  a professora 

solicitou  aos  alunos que disponibilizassem os  cálculos  encontrados  em equipe no quadro. 

Mariana estava com receio de ir ao quadro devido às conjecturas levantadas internamente, em 

equipe. Todas as equipes, menos a 3, pois era a conta de água da escola, se dirigem  ao quadro 

para anotar os valores encontrados. Em seguida, a professora fez algumas considerações:

[DT]  Professora: Bom, agora vamos verificar os valores. Vamos conferir quem 

está  certo.  Alguém  discorda  de  algum  valor  que  está  no 

quadro? Primeiro, vamos analisar o valor da equipe cinco em 

relação  às  outras  [equipes].  É  alto  em  relação  às  outras 

equipes  [o  valor].  Tarefa  para  casa:  analisar  como  pode 

reduzir o valor da fatura da conta de água. Como é que a gente  

pode reduzir o gasto de água? 

[DT]  Mariana: Discordo!  o cálculo  do grupo 4 está errado,  o  valor  é  157 

litros. 

[DT]  Professora: Alguém mais discorda? 

[DT] A equipe 2: A gente achou isso, 157 litros! 

A professora foi para a lousa e escreveu os cálculos, conforme abaixo descrito:

[DM]  Professora: Então, vamos fazer os cálculos. Para verificar quem está certo. 

[fez os cálculos em voz alta com a turma] 14 menos 7 igual a 7, 

vai  um, 9 menos 4 são 5,  e 4 menos 3 é igual  a 1. Vamos 

corrigir quem não acertou. 

   062504 -

062347

000157

Após descrever os cálculos no quadro, começa a estabelecer relações entre o consumo 
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de água e a quantidade de pessoas na residência pesquisada que consome aquela quantidade de 

água.

[DT]  Professora: Bom, agora que verificamos os valores, vamos analisar agora 

quem está consumindo mais. No grupo 4 e no grupo 6 são três  

pessoas. O grupo 4 gastou [consumiu] 157 litros, e no grupo 6 

só 10 litros.  E por  que no grupo 5,  que tem duas pessoas,  

gastou [consumiu] mais, ou seja, mil seiscentos e oitenta e um? 

Analisando matematicamente  o que está  acontecendo nestas 

casas...  podemos  refletir  sobre  o  gasto  [consumo] nestas 

casas? O que será que está acontecendo nesta casa do grupo  

5? Tarefa para casa: analisar como pode reduzir o valor da  

fatura da conta de água. Como é que a gente pode reduzir o 

consumo de água? 

[DR]  Professora: Ah, turma! A equipe 6 me chamou para dizer que o hidrômetro 

foi trocado recentemente. Então, isto aqui não vale [aponta para 

a lousa onde tem o consumo de 10 litros], para a análise que a  

gente quer fazer. Já surgiu outro problema, são duas casas com 

seis pessoas, logo não pode ser só este consumo [10 litros]. 

Após a análise da conta de água da casa da aluna da equipe 5, a professora começou a 

analisar a conta de água da escola com o cálculo da equipe 3. Ela aponta que o valor neste mês 

foi muito alto em relação aos meses anteriores, e enfatiza que os alunos estão desperdiçando 

água. Com a tabela de tarifas em mãos (Anexo 2) ela explica aos alunos que a escola gastou 24 

m3, conforme a fatura em suas mãos. Aproveita o momento e explica que para o consumidor 

doméstico o consumo de água custa R$0,91 por m3 , e para a escola o m3 custa R$3,20. Após a 

explicação, ela solicita que todos peguem a tabela de tarifa (Anexo 2) e vejam as diferenças 

entre os valores. Neste momento, o aluno da equipe 2, Felipe, questiona quanto à diferença entre 

o valor cobrado para conta de casa e de prédio público. Em seguida, a professora chama a 

atenção para a pergunta desse aluno, demonstrando que sua fala era importante para o que 

estavam estudando.

Estas falas encerram o episódio com a professora incentivando e solicitando aos alunos 

que pesquisem para saber quais os motivos possíveis para o consumo alto da equipe cinco em 

relação às outras equipes, lembrando a tarefa de pesquisar sobre a diferença de tarifas para 

cobrança, entre o consumo doméstico e o consumo do prédio público, bem como sobre o valor 
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do consumo da equipe 5 e como se poderia solucionar a questão.

Uma análise inicial  

Tendo em vista a posição  da professora inicia a atividade comparando os valores com a 

quantidade de pessoas, a hipótese inicial é que a produção das discussões em torno da questão 

pudesse  constituir-se  numa  atividade  para  orientar  e  estimular  a  produção  de  discussões 

reflexivas.  Portanto,  a  comparação  confirmou  que  a  condução  da  professora  propiciou 

progressos nesta produção, o que evidencia o importante papel de mediador exercido por ela. 

No decorrer da análise, a posição de Mariana se destaca enfaticamente, por assume uma 

condição  de  liderança  e  conhecimento  da  operação  de  subtração.  A  fala  de  Mariana,  ao 

demonstrar a sua forma de desenvolver a operação de subtração, ao que temos denominado de 

discussões matemáticas. Ao acabar de explicar o cálculo para as colegas da equipe, Mariana foi 

chamada à equipe 4, cujos componentes estavam sentados ao lado, para auxiliá-los a realizar a 

operação. Ela dominou todos os cálculos em questão, enquanto as outras colegas prestavam 

atenção e copiavam no caderno, sem estabelecer nenhuma resistência. Ao finalizar a realização 

dos cálculos, ela passou a observar os resultado das outras equipes, notando que os valores eram 

diferentes daaquele encontrado na sua casa.

Neste  episódio,  há  ocorrência  de  discussões  reflexivas,  pois  tratou-se  de  discutir  a 

influência dos critérios nos resultados obtidos, o que conferiu à atividade um cunho de desafio 

para os alunos, razão pela qual a mesma se revelou bastante motivadora em termos do empenho, 

por parte dos alunos, para atingir uma solução. Ainda para efeito de estímulo, o fato de os 

alunos serem instruídos a trabalhar em equipe assegura, nesse aspecto, a validade dos resultados 

obtidos, uma vez que a produção desta discussão não foi forçada e, neste caso, seu início foi 

decorrente do que é denominado por Discussões Matemáticas. 

Para a produção das discussões reflexivas, é necessário identificar partes constituintes 

essenciais  como  duas  sentenças  interligadas,  porém  não  embricadas:  (i)  os  critérios  e  os 

resultados  e  (ii)  o  uso  dos  modelos  matemáticos  em uma determinada  prática  social.  Por 

critérios entendem-se as variáveis, as hipóteses e os pressupostos matemáticos do problema. O 

primeiro cuidado necessário para essa observação consistiu em garantir que a produção desta 

discussão fosse inédita para os sujeitos envolvidos, ou seja, um problema do cotidiano do dia-a-

dia, sobre o qual os alunos não tinham conhecimentos prévios para solucionar.
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A identificação dos critérios está interligada aos resultados que a produção de uma [DR] 

demanda, mas também poderia se vincular à discussão do papel dos modelos matemáticos em 

uma  determinada  prática  social,  idéia  essa,  aliás,  incomum  para  alunos  e  professores. 

A análise inicial efetuada sugere uma série de observações sobre a produção de [DR] nessa 

atividade  no  ambiente  de  Modelagem,  o  que  facilitou  a  identificação  das  mesmas.  Neste 

episódio,  destaca-se  que  os  critérios  utilizados  foram (i)  a  quantidade  de  pessoas  na  casa 

escolhida pelos alunos para realizar a leitura do hidrômetro – o que representou um marco para 

a comparação entre a quantidade de torneiras da escola e de casa –, e (ii) a influência desses 

critérios nos resultados, o que leva a estabelecer como condição para tomar alguma decisão 

sobre o problema e chegar a algum resultado.

Observou-se que a proposição de um critério, seguido de um resultado não justificaria 

uma quantidade limitada, nem tão pouco uma ordenação de produção de [DR]. Essas podem ser 

produzidas  diversas  vezes,  adivindas  das  [DM],  [DT]  ou  [DP],  tanto  do  aluno  quanto  do 

professor. Também foi observado, para efeito do processo de produção, que houve uma certa 

“naturalidade”, visto que, o problema em questão, a conta de água, foi um tema proposto pelo 

professor e aceito pelos alunos. 

4.1.3 Episódio 3: Problema criado 

Na aula  anterior,  a  professora  propôs  como tarefa  analisar  os  cálculos  relativos  ao 

consumo de água da casa onde a leitura do consumo no hidrômetro foi realizada, e solicitou 

para todos que descobrissem uma forma de evitar  o desperdício. O encaminhamento que a 

professora encontrou foi o de criar um problema, extraído de um livro didático oferecido pela 

professora de português, que continha uma reportagem de jornal intitulada “Economia de água, 

não desperdice” (Anexo 4).  A professora apresentou para os alunos, escrevendo na lousa, a 

situação de uma família inspirada pela reportagem, cujo valor do salário mínimo, no ano de 

2006, era de R$ 350,00, e perguntou para todos quanto era necessário economizar, no caso 

economia de água, e  pagar todas as despesas na casa daquela família criada  com um salário 

real. 

A intenção aqui percebida era que a professora utilizaria a reportagem para demonstrar 

para os alunos quanto era o custo do desperdício de água, e como este evento influencia na 

despesa de uma família. A seguir, ela colocou os dados no quadro para realizar a atividade23:

23 A professora utilizou os nomes dos próprios alunos para a realização da atividade, aqui substituídos por nomes 
fictícios.
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Verônica - para lavar a louça levou 30 minutos

Sandra - levou 30 minutos regando o jardim

Tadeu - quando foi lavar o carro levou 1 hora ou 60 minutos

Orlando - ficou 45 minutos lavando a calçada

Após escrever na lousa o problema, a professora solicitou que colocassem a reportagem 

(anexo 4) na carteira para começar a desenvolver os cálculos.

[DT] Professora: Agora que eu coloquei esta situação, vocês vão pegar as 

duas tabelas [texto Economia de água: não desperdice! no 

anexo 4 e tabela de tarifas no anexo 2]. Vocês vão calcular  

quanto de água foi  gasto nesta residência,  aqui  são os 

meus  quatro  filhos  desperdiçando  água  o  tempo  todo.  

Então, eu quero saber de vocês se este comportamento que 

eles  têm,  no  final  de  30  dias,  está  de  acordo  com as 

tabelas [anexo 2 e 4]. E qual é o valor que eles vão pagar?

A seguir, foi ao quadro e explicou como cada cálculo era desenvolvido, depois de ter 

passado em cada equipe e ter verificado como estava sendo feita a atividade, e se tinham alguma 

dificuldade.  A questão  principal  percebida  nesta  situação  era  que  Joana  queria  calcular  o 

consumo de água da família que criou, durante um mês, pois é o tempo entre uma fatura de 

conta de água e outra, para o pagamento da mesma, e solicitou aos alunos que seguissem a 

tabela (anexo 2). Seguindo as especificações conforme a tabela residencial e público (anexo 2), 

Joana propôs como questão para os alunos calcular o valor a ser pago do consumo de água 

daquela família durante um mês. Como na tabela também é informado o valor da taxa de prédio 

público, decidiu por solicitar aos alunos que calculassem o valor a ser pago pela escola.

[DT] Professora: Nesta  residência,  que  foi  classificada  como residencial  

(anexo  2),  então,  qual  o  valor  a  ser  pago?  Se  fosse  

utilizada  a  tarifa  de  prédio  público,  quanto  seria  a  

despesa desta conta (anexo 4)? Olhando a tabela, a cada 

momento que você lavar o carro há um consumo. O que eu 

vou fazer? Eu vou achar o cálculo de 30 dias? Vejam bem.  
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[professora dirige-se ao quadro].

Não há  questionamentos  entre  os  alunos.  Então,  como todos  estão  olhando  para  o 

quadro,  ela  continuou a explicação,  escrevendo no quadro e expondo para os alunos como 

desenvolvia a atividade. Como o tempo da aula havia terminado, a professora preferiu deixar o 

restante da atividade para a aula seguinte.

Uma análise inicial

Como acima descrito, nesta aula a professora criou uma família hipotética. Parece que 

sua intenção era oferecer suporte aos alunos para resolver o problema sobre desperdício de 

água, inspirado no anexo 4. Entretanto, ela poderia ter escolhido uma família da turma para 

representar uma situação real para a turma, com a mesma finalidade, sobre o mesmo problema.

Certamente,  neste  episódio não há a  ocorrência  de produção,  o que não obstruiu a 

oportunidade de produzir a Discussão Reflexiva. É importante destacar que a professora, ao 

solicitar que os alunos coloquem sobre suas carteiras o texto sobre o desperdício da água (anexo 

4), ela procurou estabelecer relação com o salário mínimo, questionando sobre a utilização da 

água em suas casas e como economizar a ponto de poder pagar todas as despesas. A partir deste 

momento, ela solicitou aos alunos que calculassem o consumo de água da família hipotética 

com o texto sobre desperdício de água (anexo 4), com a tabela de tarifas mensais (anexo 2) e 

com os sistemas medidos: residencial e público.

A oportunidade de produção se configura quando Joana solicita aos alunos que calculem 

o valor do consumo utilizando os critérios para o sistema de medida residencial e público. No 

entanto, a professora não explora essas diferenças. Caso as explorasse, poderia ser gerada uma 

oportunidade de produção de DR, haja vista que os critérios entre os sistemas são diferentes, o 

que possibilita gerar resultados diferentes. 

4.1.4 Episódio 4: O impacto do salário mínimo

Neste dia, a professora acrescentou na equipe pesquisada, a de número 5, um novo aluno 

que aqui será denominado de Marcelo, passando a totalizar ser seis alunos. Como de costume, a 

professora começa a atividade relembrando a aula anterior. Inicialmente, lembra a atividade 

criada e relaciona ao que ela denominou de “Impacto do salário mínimo”, tomando como base a 



77

família criada no episódio anterior.

Na aula anterior, a professora havia proposto como tarefa analisar os cálculos relativos 

ao consumo de água da casa onde a leitura do hidrômetro foi realizada e solicitou para todos que 

descobrissem  uma  forma  de  evitar  o  desperdício.  O  encaminhamento  que  a  professora 

encontrou foi o de criar um problema, extraído de um livro didático oferecido pela professora de 

português  que  continha  uma  reportagem  de  jornal  intitulada  “Economia  de  água,  não 

desperdice” (Anexo 4). Apresentou para os alunos, escrevendo na lousa, a situação de uma 

família inspirada pela reportagem, cujo valor do salário mínimo, no ano de 2006 era de R$ 

350,00, e perguntou para todos quanto era necessário economizar, no caso economia de água, e 

pagar todas as despesas na casa daquela família criada com um salário real. 

A  intenção  aqui  percebida  era  que  a  professora  iria  utilizar  a  reportagem  para 

demonstrar para os alunos quanto era o custo do desperdício de água,  e  como este evento 

influência na despesa de uma família. A seguir, ela colocou os dados na lousa para realizar a 

atividade. Importante ressaltar  que a professora utilizou os nomes dos próprios alunos para 

realização da atividade. Então, designarei nomes fictícios resguardando seus verdadeiros nomes 

a seguir:

Verônica - para lavar a louça levou 30 minutos
Sandra - levou 30 minutos regando o jardim
Tadeu - quando foi lavar o carro levou 1 hora  ou 60 minutos
Orlando - ficou 45 minutos lavando a calçada

A professora Joana foi ao quadro para escrever as etapas a serem seguidas, relativas aos 

cálculos necessários para saber qual o valor a ser pago na fatura da conta de água. Solicitou ao 

alunos  que  utilizassem  a  tabela  (Anexo  2).  A  intenção  da  professora,  como  mencionado 

anteriormente, era que os alunos soubessem como era feita a fatura da conta de água, o que 

possibilita intentar que queria ensiná-los para que pudessem sozinhos realizar seus próprios 

cálculos quando fosse necessário.

A seguir, as etapas que a professora descreve na lousa, apoiada sobre o anexo 2. No 

intuito de organizar o trabalho, ficam estabelecidos os códigos [pt] para preço total e [e] para as 

etapas:
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Etapas (e) Faixa de consumo Diferença  da faixa de consumo Residencial (1.2) Cálculo24 Valor total 

1 até 10 1 R$ 9,10 1 x 9,10 R$ 9,10

2 11< x<15 5 R$ 2,17 5 x 2,17 R$10,85

3 16 < x < 20 5 R$ 2,32 5 x  2,32 R$11,60

4 21 < x < 25 5 R$ 2,46 5 x 2,46 R$12,30

5 26 <x < 30 5 R$ 2,50 5 x 2,50 R$12,50

6 31 < x < 40 10 R$ 2,59 10 x 2,59 R$ 25,90

7 41< x < 50 10 R$ 2,67 10 x 2,67 R$ 26,70

8 x  > 50 (x- 50) R$ 3,08 x=82(32 x 3,08) R$ 98,56

Tabela 6 - Modelo para cálculo da conta de água

Após escrever no quadro as etapas, a professora anota no quadro a etapa de número 8 

(conforme tabela acima), explicando as etapas apoiada no material denominado tabela de tarifas 

(anexo 2). A faixa de consumo, a residencial são dados da tabela (anexo 2). Observe que na 

etapa 8 a faixa de consumo é x > 50, conforme a tabela de de tarifas (anexo 2), o x será o valor 

do consumo da família que a professora criou. Para que ficasse mais claro, ela escreveu as 

questões abaixo na lousa:

Verônica- Para lavar a louça levou 30'. Logo, de acordo com o anexo 4, 117 

litros a 30 minutos são 234 litros consumidos;

Sandra- Levou 30 minutos regando o jardim. Segundo o anexo 4, 186 litros a 

30 minutos representam 558 litros consumidos;

Tadeu- Lavou o carro em 1 hora, ou seja, 60 minutos. De acordo com o anexo 

4, 560 litros a 60 minutos computam 1.120 litros consumidos;

Orlando -  Ficou 45 minutos lavando a calçada. De acordo com o anexo 4, os 

279 litros a 45 minutos totalizam 837 litros consumidos.

Partindo desta explicação, a professora somou todos os valores consumidos em litros: 

234 litros consumidos por Verônica;

558 litros consumidos por Sandra;

1120 litros que Tadeu gastou;

837 litros de Orlando.

24 Coluna criada pela pesquisadora para explicar os cálculos desenvolvidos pela professora na lousa
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A soma do consumo acabou perfazendo um total de 2479 litros consumidos pela família 

criada  pela  professora.  Após  o  cálculo  total  do  consumo  da  família,  ela  utiliza  o  tempo 

estabelecido pela EMBASA para cada fatura de qualquer outra família, que é de um mês. O seu 

próximo passo foi calcular o consumo total de 2479 litros multiplicado pelo tempo de 30 dias, o 

que totalizou 82479 litros. Conforme o anexo 2, as faixas de consumo são expressas em metros 

cúbicos. Como o valor totalizado foi expresso em litros, Joana precisava transformar 82479 

litros em metros cúbicos, ou seja, 82,47 metros cúbicos. 

Então, voltou ao quadro para a etapa 8 na faixa de consumo (x  > 50), e explicou que o x 

é o valor encontrado dos 82,47 metros cúbicos calculados. Logo, 82 metros cúbicos são o total 

consumido pela família que Joana criou. Explicando melhor (vide acima na tabela a coluna 

cálculo): 

Para a faixa de consumo (x > 50), conforme a coluna da diferença da faixa de consumo, 

o cálculo deve ser realizado através de (x-50); se (x) é o valor de consumo da casa. Então, x = 

82 metros cúbicos. Logo, deve ser feito (82-50 = 32);

Uma vez calculado o valor do consumo, é necessário multiplicá-lo pelo valor da tarifa 

residencial  estabelecida  pela  tabela  no  anexo 2,  que  é  a  tarifa  residencial  (1.2),  conforme 

descrito na tabela reproduzida na lousa, na quarta coluna. Aplicando o valor de R$3,08 x 32= 

98,56.

Após os cálculos, as etapas foram somadas perfazendo o total a pagar de R$207,51. 

Logo, a família criada pela professora inspirada pela reportagem do anexo 4 pagará o valor de 

R$ 207,51 em um mês de consumo. A seguir, Joana começou a questionar os alunos.

[DT] Professora: Quantas pessoas tem esta família?  [família criada].  São 

quatro pessoas participando da situação, ainda tem o Pai 

e a Mãe. Então, nesta família que estamos fazendo como 

hipótese tem 6 pessoas. O que fazer para economizar e  

pagar menos?

[DT] Nilza: Pede empréstimo para pagar.

[DT] Flávia: Molhar a planta só um dia. 

 [DT] Professora: Nilza,  a  matemática  que  vocês  estudam  ajuda  a  se  
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endividarem? Tem de economizar água, porque um dia a 

água vai acabar.

Esta última fala da professora remete também a questões ambientais, o que se adequa ao 

projeto que os professores e os alunos estão desenvolvendo na escola, sobre meio ambiente. A 

seguir,  a aluna Nilza conversa com a professora sobre o que representa o valor do salário 

mínimo para a sua família e a relaciona com o valor encontrado no cálculo do consumo da 

família criada pela professora.

[DT] Nilza: Professora, um salário mínimo não dá para quase nada lá  

em casa. Ainda tem que pagar este valor de água  que a 

senhora calculou aí no quadro [valor da conta de água da 

família criada]. Tem que pegar empréstimo.

[DT] Professora: É, Nilza, mas tem condições de passar um mês quatro ou 

seis  pessoas  com  este  salário?  Cada  equipe  dá  sua 

sugestão. 

Neste  momento,  as  equipes  atendem  à  solicitação  da  professora  e  trocam  idéias 

interagindo inclusive com outras equipes. A equipe 5 interagiu com a equipe 1 e 2, veja-se o 

diálogo:  

 [DT] Equipe 1 : Vamos colocar valores para os alimentos e assim nós não 

vamos deixar de pagar a água.

 [DT] Fernanda : Oxente, não é melhor economizar água, não? Em vez de  

inventar comprar alimento mais barato ou valores que não 

existem?

 [DT] Maria : Isso é  um problema!  É só  olhar  a conta  de água e  a  

despesa de casa que se vê que não dá. Ou é melhor, ficar  

sem comer ou ficar sem água? [olhando para os cálculos 

do caderno e os cálculos escritos no quadro].
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[DT] Equipe 2 : A gente coloca valores reais então. O  que lá em casa  

gasta geralmente.

As equipes  buscavam uma forma de  solucionar  um problema criado,  ajustando-o a 

situações  reais  que eram o seu  parâmetro.  Após o tempo dedicado pela  professora  para  a 

socialização das equipes, ela solicitou aos alunos que dessem a sua resposta.

[DT] Professora : Pergunto ao grupo 4: será que uma família que ganha R$  

350,00 tem um jardim e um carro? Esse grupo apresentou 

uma solução que eu amei [a professora pegou o modelo da 

equipe 4 e colocou no quadro]. Vamos analisar, o que a 

equipe 4 colocou no quadro, e eu pergunto a vocês: o que 

está no quadro dá para uma família passar com 2k de 

feijão e tudo que tem escrito na solução desta equipe para 

passar um mês?

A professora vai para o quadro descrevendo o que os alunos da equipe 4 desenvolveram 

para resolver a situação, como apresentado a seguir:

Luz R$ 15,00 

2 k feijão R$ 2,80 

2 k arroz R$ 3,00 

1k açúcar R$ 1,10

Sal R$ 0,50

1k de macarrão R$ 1,50

Óleo R$ 2,80 

Gás R$ 33,00 = Total R$ 79,79 

A seguir, a professora utiliza a sua experiência para fazer relações entre a situação por 

ela criada e uma situação real de seu cotidiano. A partir deste ponto, ela explica que o valor 

encontrado  pela  equipe  4  não  é  o  suficiente  para  uma  família  sobreviver.  Então,  solicita 

novamente que os alunos trabalhem em equipe e que busquem soluções possíveis de serem 

realizadas. Neste momento, ela enfatiza que, tendo sido o consumo de água R$ 207,51, mais o 

gasto da família hipotética de R$79,79, o valor das despesas totaliza R$287,30. Considerando 
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que o salário mínimo é de R$350,00, menos os R$287,30 da despesa total da família em um 

mês, seria encontrado um resto de R$62,70. Entretanto, este valor não é real. E quanto às outras 

necessidades da família, como luz, compra de remédio, lazer dentre outras?

[DT] Professora: Vamos deixar roupas e outras coisas, vamos imaginar que  

essa família gastou realmente na conta de água R$ 207,51. 

Então, sobrou R$ 62,70, sabendo que o botijão tem preço 

fixo,  tomando  por  base  que  esta  família  gasta  só  um 

botijão  por  mês.  E  o  consumo de  luz  elétrica,  alguém 

lembrou? Esta quantidade de comida dá para passar um 

mês?  Qual  a  solução  para  esta  família?  Economizar  

água?  E  esse  economizar  água  depende  do  quê?  Vou 

colocar a sugestão dada por vocês. Lembra da tabela do  

desperdício  (anexo 2)? Sem olhar a tabela,  compare as  

sugestões que tem na tabela, vejam se tem algo que bate  

com a sugestão de vocês, vocês têm alguma sugestão? Isso 

é  um  problema!  É  só  observar  a  conta  de  água  e  a  

despesa de casa para reconhecer que não dá. É melhor 

ficar sem comer ou ficar sem água?

[DT] professora: Bom, vamos para a próxima tarefinha, que consiste em 

terminar o que fizemos hoje  e  terminar  a atividade de 

Modelagem.

Logo, após conversar  sobre o assunto sem mais questionar aos alunos, ela determina a 

próxima tarefa, lembrando que é a última aula da atividade de Modelagem. A professora encerra 

a atividade sinalizando que terminaria a atividade de Modelagem na próxima semana.

Uma análise inicial  

A atividade anterior suscitou uma série de questões levantadas pela informação do texto 

sobre economia de água, servindo como motivação para a professora abordar e elaborar uma 

família hipotética. Particularmente, neste episódio é possível perceber que, por muitas vezes, 

tanto para os alunos quanto para a professora, era necessário recorrer às informações do seu 
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contidiano, do seu dia-a-dia que mais interessavam, a fim de solucionar o problema. A partir da 

constatação de que a família criada, da maneira como foi expressa, ensejava inferências que 

poderiam ocasionar, pela insuficiência de dados, significados não previstos ou não desejados 

pela  professora,  ela  solicita  novamente  a  todos  – inclusive  a  equipe  que  desenvolveu 

interpretações equivocadas por parte da professora– a produção de novas sugestões. Uma nova 

produção de discussões se instaura, buscando recuperar a adequação ao que fora solicitado pela 

professora. Dessa forma, cada equipe deveria se situar como um investigador e, a partir da 

informação existente, simular a solução mais apropriada para esclarecer a situação. 

Basicamente,  a  tarefa  desenvolvida  neste  episódio  consistiu  na  elaboração  de  um 

problema,  uma  família  hipotética,  para  explicitar  uma  investigação  e  suas  respectivas 

conclusões. Provavelmente, o objetivo básico dessa atividade, pensado pela professora, foi o de 

operacionalizar a  questão anteriormente discutida com os alunos,  ou seja,  desenvolver uma 

sugestão que cobrisse todas as etapas necessárias a uma completa informação sobre a “ação” 

proposta de como economizar água. Tudo indica que a professora não imaginou incluir o grau 

de experiência do dia-a-dia do aluno em conhecer todos os gastos de uma família e, por esta 

razão, optou por fornecer qualquer orientação prévia a respeito, deixando os alunos totalmente 

livres para produzir suas sugestões à sua maneira. 

Visto que o objetivo fundamental dessa tarefa situava-se no aspecto da compreensão em 

calcular  quanto  os  alunos  precisavam  economizar,  o  enfoque  da  atividade  não  incidiu 

unicamente sobre esse aspecto, especialmente no que diz respeito à insuficiência de dados da 

sugestão  dos  alunos  face  ao  requisitos  mínimos  exigidos  para  uma  família  sobreviver. 

Como se verifica, as informações acima mencionadas podem ser traduzidas em oportunidades, 

uma vez que seja identificada a presença de critérios ou do uso dos modelos matemáticos na 

prática social daquela comunidade. 

As oportunidades não se achavam logicamente ordenadas, visto que, em um ambiente de 

Modelagem, a flexibilidade permite rearranjos. Tal situação, entretanto, não traz prejuízos à 

finalidade da tarefa, embora houvesse a expectativa, por parte da professora, de que os  alunos 

soubessem efetivamente produzir uma sugestão estruturada, baseada em situações que tivessem 

vivenciado em seu dia-a-dia. De fato, eles produziram sugestões e conseguiram analisar junto 

com a professora a questão, embora da forma mais “natural” possível. Então, a oportunidade 

destacada neste episódio, é que quando a professora considera o salário mínimo e solicita que os 

alunos definam os gastos de uma família, incluindo água, isso pode levar à definição de critérios 
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para o consumo das famílias, inclusive discutindo a possibilidade de inclusão de gasto de água.

4.1.5 Episódio 5: Finalizando a atividade de Modelagem Matemática

Como  anunciado  pela  professora  na  aula  anterior,  esta  era  a  última  atividade  de 

Modelagem e, conseqüentemente, o último episódio a ser descrito. Ela optou por concluir a 

atividade por compreender que os alunos já a haviam entendido plenamente. Como mencionado 

anteriormente, os alunos perguntavam muito à professora sobre o gosto da água, ela estava 

muito preocupada com o desperdício de água na escola e intencionava ensinar os alunos a 

fazerem sozinhos o cálculo do valor da fatura da conta de água a ser pago no final do mês. 

Desta  forma,  apresentou  o  modelo  utilizado  pela  EMBASA,  para  que  em casa  os  alunos 

pudessem saber  quanto  seria  gasto  no  mês  seguinte,  e  por  conseqüência,  como  poderiam 

economizar. 

A professora começa a atividade relembrando a aula anterior. Esta aula foi a mais rápida 

de todas as outras, apresentadas neste trabalho como episódios. Tudo indica que foi uma aula 

cujo objetivo era a avaliação da tividade como um todo, por parte da professora e dos alunos.

[DT] Professora: Bom dia!  hoje  vamos finalizar  a atividade.  Espero que 

tenham  entendido  tudo  direitinho.  Vamos  fazer  uma 

análise rápida da conta, observando o quadro. Até 10m3 

paga R$9,10, em residência, em um prédio público 10m3 

custam R$ 33,60, são três vezes mais. Vejam bem, o que eu 

quis  mostrar  a  vocês  foi  que vocês  podem saber  como 

pagar a conta de água, e para que, sabendo como se paga,  

entender por que a conta de água é importante, e como 

podemos  economizá-la.  O  que  vocês  acharam  da 

atividade?

Nesta fala, a professora deixa claros os seus propósitos para a atividade. Ela ouve mais a 

turma, que se mantém atenta e discute a atividade no âmbito das equipes. Não houve, porém, 

muitos questionamentos. 
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[DR] Mariana: Professora, eu fiz a conta em casa, para entender o que 

estava acontecendo e deu este valor que a gente calculou  

aqui na sala. Então eu não errei quando anotei, deu certo,  

o cálculo que eu fiz aqui na sala. Mas, porque deu um 

valor alto na minha casa eu fiquei em dúvida se o que eu  

anotei lá do reloginho naquela semana era o valor certo, e 

ainda não sei o que fiz para dar aquele valor. 

[DT] Professora: Veja bem, não passou um mês ainda. Continue anotando  

todos os dias, como aprendemos aqui, e aplique o modelo  

que coloquei no quadro, faça os cálculos e me mostre o 

resultado quando você terminar. Aí  veremos como você 

chegou ao resultado. Aí, posso responder à sua dúvida, tá  

bom?

A fala de Mariana traz de volta a questão anterior desta aluna, que não ficou resolvida. O 

valor do consumo da casa de Mariana, onde moravam 2 pessoas, foi o maior resultado da sala. 

Quando a professora chamou atenção para o valor alto da sua casa, a aluna ficou preocupada, 

sem saber se estava anotando certo ou errado, e, naquele momento, não tinha como resolver a 

questão, pois não se havia passado ainda um mês. Então, a professora lembra que é necessário 

continuar as anotações e mostrar a ela os resultados. 

[DT] Fernanda: Eu também fiz e deu tudo certinho!  [mostra os cálculos 

para a professora] o valor da EMBASA, da conta de água,  

que a gente fez aqui. Só não sei quanto mede a caixa d'  

água de lá de casa. 

[DT] Professora: é só perguntar à sua mãe, ou até mesmo você vai e olha lá  

no tanque, deve estar escrito quanto cabe de água.

Nesta fala a aluna Fernanda interessa-se por fazer os cálculos ensinados pela professora 

sobre o gosto de cloro na água. Assim, o cálculo, mesmo sendo feito com um valor criado pela 

professora, serviu para instigar a aluna a conferir se aprendeu fazendo a mesma atividade com a 

capacidade do seu tanque. 
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[DR] Nilza: Professora, eu quis aprender porque eu estou ensinando  

aos meninos de lá da rua a fazer contas. E porque eu vou 

agora verificar não só se está certo o valor da conta de 

água, mas se tem alguém desperdiçando água, pois não 

quero morrer de fome. 

[DP] Equipe 2 Sabe,  pró,  foi  muito  importante  estas  aulas,  porque  eu  

entendi  o  quanto  eu  posso  ajudar  lá  em  casa  com as  

despesas. Eu não ligava muito para isso. 

[DP] Equipe 4 Eu adoro brincar na água, acho que agora vou esperar 

chover.

[DP] Equipe 4 Não sei, não. Acho que não tem muita gente que saiba que 

é assim que faz os cálculos para saber quanto vai pagar 

de água.

[DP] Professora: Então, é isso. Agradeço a todos vocês por terem atendido  

meu  convite  para  fazer  uma  atividade  de  Modelagem,  

espero que tenham compreendido toda a atividade. Não 

esqueçam, na próxima aula voltamos às nossas aulas de  

matemática. Estou à disposição de vocês para qualquer  

dúvida que queiram tirar sobre o que fizemos nestes dias 

ou em outro dia qualquer. Obrigada a todos!

A professora finaliza a atividade deixando claro que, em caso de dúvida, ela estaria 

disposta a auxiliá-los.

Uma análise inicial

Como mencionado anteriormente, este foi o menor episódio. Os acontecimentos indicam 

que a professora reservou esta aula para realizar uma avaliação, pois, ao que parece,  havia 

atingido o seu objetivo.  Há um aspecto importante a ser ressaltado quanto à oportunidade de 
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produzir DR nesta atividade. A maioria dos alunos, na análise e discussão dos resultados, não se 

limitou a descrever fatos ou a narrar as ações, sem discutir a implicação da  atividade nos fatos, 

fruto de inferências da professora: muitas vezes, expressavam suas opiniões pessoais. 

Assim, a existência de DR neste episódio pode ser apontada na fala de Mariana, quando 

ela se refere ao cálculo da sua casa para saber o consumo, o que demonstra que o resultado por 

ela obtido levou-a a revisar o processo do cálculo do consumo. Isso indica claramente que os 

resultados levam a revisar o processo, isto é, os resultados levam a rever os critérios utilizados e 

sua influência nos resultados.

Outra produção de DR constatada é quando a aluna Nilza avalia sua participação e o que 

aprendeu na atividade de Modelagem com o que ela faz onde mora. Nilza ensina matemática 

aos meninos da sua rua, sem ônus, e relaciona a sua vivência à atividade de Modelagem. Então, 

a produção das DRs está relacionada ao interesse da aluna em ensinar os seus alunos a evitar o 

desperdício de água, o que a levou a considerar que precisa verificar os valores de consumo da 

conta de água.
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Capítulo 5 - Interpretação dos resultados

As experiências vividas, as informações recebidas, as discussões realizadas,  
as idéias concebidas; apropriação ou apreensão do objeto pesquisado a cada 
interação vivida consigo e com o outro denota uma forma de ver o mundo 
(SANTOS, M. A. autora da pesquisa).

Conforme já mencionado no capítulo três, os dados coletados em função deste trabalho 

foram obtidos unicamente a partir da observação. Esta opção se constituiu uma decorrência 

natural do objetivo principal: observar e analisar  as oportunidades de produção de discussões 

reflexivas quando alunos e professores desenvolvem uma atividade de Modelagem Matemática. 

A natureza  desse  corpus decorreu  das  interações  discursivas,  em particular  das  discussões 

reflexivas, entre os alunos, e entre estes e o professor quando desenvolveram uma atividade de 

Modelagem,  cujos  aspectos  evidenciados  podem  ser  analisados  a  partir  de  determinadas 

condições. 

As vozes dos participantes, conforme descrito no capítulo anterior, traduzem uma série 

de questões que considero oportunas para discutir nesta pesquisa dedicada a enfocar a produção 

das  discussões  reflexivas.  Assim,  neste  capítulo,  serão  pontuadas  as  oportunidades  de  sua 

produção pertinente  quando da  análise  dos  dados  coletados,  com o  objetivo  de  suscitar  a 

produção destas em um ambiente de Modelagem Matemática. Desse modo, pretende-se discutir 

a sua produção, bem como a condição de sua produção.

Inicialmente,  foi preciso questionar quanto à ocorrência de produção das discussões 

reflexivas,  voltando-se  para  a  pergunta  norteadora:  como  as  discussões  reflexivas  são 

produzidas  em  um  ambiente  de  Modelagem? E,  posteriormente  voltar  a  atenção  para  a 

específica: quais as oportunidade de sua produção? Questionando em quais condições elas são 
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produzidas?  Por  condições,  compreendo  o  que  é  constituído  de  informações  comuns  e 

relevantes, que possam envolver simultaneamente a situação e os sujeitos. Concomitantemente, 

foi preciso atentar para outro front, verificando se do que decorre dessa situação era possível 

apontar para oportunidades de sua produção. Oportunidade define-se como situação favorável 

para mais produção. A análise dos dados tratada no capítulo anterior foi conduzida de forma 

descritiva e inicial. 

Neste processo de análise, nas vozes dos agentes (alunos e professores) envolvidos na 

pesquisa, houve a ocorrência de produção das discussões reflexivas, evidenciando que, para a 

sua ocorrência, precisa haver condições; não havendo produção, apontam-se oportunidades.  A 

fim de melhor organizar os dados pertinentes a esta pesquisa, reuni os episódios em categorias e 

cruzei  as  análises  iniciais,  conforme capítulo quarto,  agora olhando com as  lentes teóricas 

discutidas  no  capítulo  dois,  procurando  também  contribuir  teoricamente  para  a  área  de 

Educação Matemática e ensino de Ciências. 

5.1 Produção das Discussões Reflexivas em um ambiente de Modelagem

Partindo do pressuposto de que as discussões reflexivas podem ser produzidas, após a 

fase da descrição e análise inicial dos dados, concluiu-se que há evidencia de dois momentos 

para esta produção: considerar diferentes critérios e confrontar resultados. Então, a proposta foi 

reunir  os  dados  coletados  como  recurso  para  obter  maior  compreensão  da  ocorrência  ou 

oportunidade de produção em um ambiente de Modelagem, será discutido a seguir.

5.1.1 Diferentes critérios produzem diferentes resultados

5.1.1.1 Considerar ou não uma variável para o problema?

No início  da  atividade,  Joana  acabou  estabelecendo  como  focar  e  o  que  deve  ser 

considerado ao observar  quanto à estruturação do fenômeno em estudo, a fatura da conta de 

água. Assim, o retrato obtido a partir da análise dos agentes (alunos e professores) envolvidos na 

pesquisa desenvolvida favorece considerar  possibilidades para propor encaminhamentos que 

parecem adequados a este trabalho. 

A professora ao apresentar aos alunos a tarifação do fornecimento mensal de água pela 

EMBASA, e desenvolve algumas questões: “Como é feita a fatura de água? Por que pagam o 

que pagam pela água? Como é a fatura da conta de água é calculada?” Os alunos dão evidências 
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que não tinham conhecimento do processo de tarifação do consumo da água fornecida pela 

EMBASA, o que é pertinente às características abordadas para um ambiente de aprendizagem – 

ter referência na realidade e ser um problema. Parece que a intenção da professora era, portanto, 

explorar  a  fatura  e,  por  isto,  solicitou  como primeira  tarefa,  que os  alunos  apontassem os 

aspectos a serem aprofundados na fatura da conta de água, e os escreveu na lousa os itens que 

mais se repetiam: primeiro, o consumo; segundo, os parâmetros; e terceiro, o hidrômetro.

Tratando-se especificamente do inicio da atividade de Modelagem, a estruturação do 

fenômeno em estudo na sala de aula estava devotada a organização da atividade, à apresentação 

da tarefa pela  professora,  a  participação  dos  alunos  em dividir  as  responsabilidades,  como 

coletariam os dados da sua residência e da escola, indica que este momento não foi fértil para a 

produção das discussões reflexivas, por este motivo elas não foram identificadas. Desta forma, 

quando a professora fez o convite inicial, este momento ficou restrito a dois tipo de discussões: 

as técnicas e paralelas. A fim de lembrar ao leitor, por discussões técnicas entendem-se as que 

se referem às maneiras de representar um fenômeno por um modelo matemático. Por discussões 

paralelas, aquelas que podem não influenciar a constituição do modelo matemático. 

Quando Nilza questionou a professora como anotar a leitura do consumo de água de quem 

tem cisterna, a professora pode considerar esta pergunta favorecendo a emergência de critérios e 

resultados, o que leva a vislumbrar que esta situação se configura como uma oportunidade para 

produzir  as  discussões  reflexivas,  pois  podem-se  analisar  os  resultados  em  função  de  se 

considerar ou não a variável cisterna. Então, podemos inferir nesta aula, em que a atividade de 

Modelagem se  desenvolve em um momento inicial,  uma proposição no que diz  respeito  à 

análise de uma oportunidade efetiva de produção, que, uma vez atualizada, as suas condições 

podem ser potencializadas.

Após apresentar a atividade aos alunos, a aluna Nilza interroga à professora Joana como 

seria anotar a leitura do consumo de água, caso o aluno tivesse em sua casa cisterna. Entretanto, 

a professora não responde ao seu questionamento, provavelmente porque seu interesse estava 

voltado para a leitura da fatura da conta de água pela EMBASA. A comunidade de Coração de 

Maria, cidade próxima da cidade de Feira de Santana, situadas ambas no estado da Bahia, onde 

está situado o colégio estadual, local que ocorreu a pesquisa, tem como sistema de distribuição 

de água tanto EMBASA, pagamento da fatura da conta de água, quanto utilização de cisterna, o 

que proporciona outra forma de pagamento, a fatura da conta de luz para COELBA.

Com isso, destaca-se que, em termos de organização inicial da atividade realizada pela 
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professora  com a  turma,  há evidências  de que existam oportunidades para a  produção das 

discussões  reflexivas  em  um  ambiente  de  Modelagem.  Em  Modelagem  os  alunos  são 

convidados a investigar e indagar, por meio da matemática, a desenvolverem situações-problema 

com referência  no  seu  dia-a-dia  (BARBOSA, 2003). Segundo  Alrø  e  Skovsmose (2002)  e 

Skovsmose (2000), a forma pela qual o professor faz o convite pode determinar (ou não) a 

aceitação por parte do aluno, pois este pode ter outras prioridades, outros interesses. Assim, o 

convite, para o autor, não deve ser rotulado como o que acontece na primeira aula, em que a 

atividade tem início, deve estar presente em todo seu decorrer. 

Entretanto, para fins desta pesquisa, o convite inicial, por se tratar do primeiro momento 

da organização  da  atividade  como um todo,  é  o  momento em que a  professora  começa a 

estimular os alunos a indagar, investigar e inquirir, possibilitando seu envolvimento na atividade 

que ela propôs. No processo de desenvolvimento das atividades de Modelagem, o convite pode 

ser compreendido como um continuum favorecendo a interação entre os alunos e entre estes e o 

professor. 

A tarefa seguinte, solicitada pela professora, era que cada equipe deveria escolher um de 

seus membros para coletar dados de forma empírica sobre o consumo de água em sua própria 

residência, e na escola, o que deveria ser anotado e comparado com o consumo registrado na 

fatura. O mesmo procedimento deveria ser adotado para o consumo da escola. Para tanto, a 

professora conduz os alunos a um espaço externo à sala de aula, onde se localiza o hidrômetro, 

com a finalidade de explicar o funcionamento deste equipamento aos alunos. Neste momento, 

Joana apresenta o hidrômetro,  em termos do que deve ser observado, “eu quero que vocês 

observem que ele [hidrômetro] tem números pretos e vermelhos para depois a gente estudar 

sobre isso” (voz da professora). 

A seguir, a aluna Nilza pergunta à professora: “E quem tem cisterna, como anota?”, ao 

que ela responde: “Ah, quem tem cisterna paga luz [COELBA]. Mas tem alguém na equipe que 

somente tem cisterna?”. Nilza responde afirmando que tem uma aluna com as duas faturas, a da 

EMBASA e a da Companhia Elétrica da Bahia (COELBA), mas como a aluna permanece com a 

dúvida, pergunta novamente: “Tem quem tem as duas [água fornecida pela EMBASA e possui 

cisterna também]. Quem tem as duas, anota como?” (voz da aluna). indagação não respondida 

pela professora. A professora Joana não responde à pergunta de Nilza. A aluna fica insatisfeita, 

porém, não se manifesta mais para pedir esclarecimentos sobre como proceder nos casos em 

que os consumidores possuem cisternas. 
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Quando  Nilza pergunta  à  professora  como  anotar  no  caso  daqueles  que  possuem 

cisterna, ela introduz uma outra variável para o cálculo do consumo de água. Trata-se de incluir 

no critério a consideração do gasto de energia elétrica, o que exemplifica as discussões técnicas. 

Em outras palavras, não são somente os gastos com a EMBASA, mas também aqueles com o 

consumo de energia elétrica para o funcionamento da bomba elétrica da cisterna. Considerar 

este gasto ou não tem implicações na totalização do gasto total para o fornecimento mensal de 

água. 

Para essa análise tenho um particular interesse na argumentação de Wertsch (1998). Na 

visão  deste  autor,  a  ação  humana  é  sócio-culturalmente  situada  e  estão  inerentemente 

envolvidos em poder e  autoridade,  como discutido anteriormente nas propriedades da ação 

mediada.  Por  ação  mediada,  estou  compreendendo os  discursos  produzidos  pelos  alunos  e 

professores, e por ferramenta cultural o modelo matemático. Em particular, nesta pesquisa estou 

focando nas discussões reflexivas. Examinando as vozes de Joana e Nilza, segundo Wertsch 

(1998), uma questão: quem exerce a autoridade e poder do que será visto no ambiente? Neste 

sentido, Joana a estruturou o padrão da fatura da conta de água, determinou as possíveis ações 

futuras necessárias para a apropriação das ferramentas culturais. A aceitação de Nilza não pode 

ser  compreendida  como um simples  problema de escolha,  pois,  segundo o autor,   o  meio 

mediacional  é  embutido  de  poder  e  autoridade  e  pode  ser  considerado  em  termos  de 

privileging. 

Nestes  casos,  portanto,  não  foram  identificadas  discussões  reflexivas  tal  como 

anunciado no objetivo do estudo, provavelmente por ser o momento inicial, porém ele sugere 

uma oportunidade.  Caso os  alunos  e  a  professora começassem a discutir  que os diferentes 

critérios – incluir ou não o gasto com energia elétrica – gerariam diferentes resultados, estas 

discussões se encaixariam no que assumimos aqui como discussões reflexivas. Se por exemplo 

a professora tivesse questionado  que resultado se obtém incluindo o gasto de energia elétrica 

com a cisterna? E sem a cisterna? Quais as conseqüências de incluir ou não esta variável? Os 

alunos poderiam discutir as duas possibilidades e assim perceber o papel de diferentes critérios 

nos seus resultados.  Neste caso, elas teriam origem nas discussões técnicas que agendam as 

variáveis a serem consideradas na matematização da situação em estudo.

5.1.1.2 Mais de uma variável para considerar

Ao criar uma situação hipotética para trabalhar com o anexo 4, que se refere ao texto 
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“economia de água: não desperdice”, a professora explica que algumas atividades presentes no 

nosso cotidiano, como o consumo de água pode ser economizado, caso se utilize a água de 

forma racional. No quadro desta mesma reportagem, há também uma observação importante: 

“como a pressão da água nos prédios é maior, o consumo em edifícios pode ser até três vezes o 

que se gasta em uma casa. Os números acima se referem ao consumo em casas” (ANEXO 4). 

Então, ao solicitar aos alunos que calculem o valor da fatura da água, utilizando os critérios da 

tabela  de  tarifas,  conforme anexo 2,  estabelecidas  pela  EMBASA quanto  ao  valor  para  o 

abastecimento  de  água  tratada  para  residência  e  para  prédio  público,  ela  não  explora  as 

diferenças entre os critérios destas tarifas. 

Parece  que,  ao  elaborar  a  situação  hipotética,  a  professora  estava  interessada  em 

estimular que os alunos se movessem em direção a uma investigação sobre como economizar 

água.  Essa  situação  poderia  se  configurar  como  uma  oportunidade  para  gerar  discussões 

reflexivas,  pois  os  critérios  são  diferentes,  tarifa  para  residencial  e  prédio  público,  o  que 

conseqüentemente geraria diferentes resultados.  Apesar de a professora não levar adiante esta 

discussão, uma possibilidade seria incluir nos critérios as diferentes variáveis e a inclusão deste 

aspecto é, portanto, considerado no âmbito dos critérios possíveis de serem utilizados, e, por 

certo,  representaria  alterações  nos  resultados,  o  que  pode  ser  entendido  no  âmbito  das 

discussões reflexivas. A origem do problema criado pela professora, é inversa àquela encontrada 

no estudo realizado por Araújo e Barbosa (2002), cujo problema hipotético foi elaborado pelos 

alunos, embora houvesse estímulo do professor em outras atividades que ele desenvolvia em 

sala de aula. 

Modelagem  vem  atraindo  a  atenção  de  professores  e  pesquisadores  em  Educação 

Matemática. Nas discussões dos trabalhos de pesquisa sobre Modelagem, no âmbito nacional e 

internacional,  encontra-se  vasto  material,  cuja  atenção  está  voltada  para  a  inserção  da 

Modelagem no currículo escolar, inovações concernentes a aplicações da modelagem em sala de 

aula nos vários níveis  escolares,  estudos de casos,  atividades de modelagem, dentre outras. 

Neste sentido, Barbosa (2004) discute sobre as atividades de Modelagem que evidenciam que 

há uma variação quanto ao desenvolvimento das tarefas que cabem ao professor e aos alunos, o 

que  inspira  este  autor  a  investigar  sobre  “regiões  de  possibilidades”  que  por  ele  são 

denominadas de casos.

Barbosa (2004) sugere que existem três tipos de casos para desenvolver atividades de 

Modelagem, evidenciando uma certa flexibilidade no  design  do seu currículo. No caso 1, o 
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professor apresenta o problema e os alunos desenvolvem a atividade sem precisar sair da sala de 

aula  para coletar  os  dados para  desenvolver  a  atividade.  No caso 2 o professor  formula o 

problema inicial, mas cabe aos alunos coletar e investigar os dados da situação. Com relação ao 

caso  3,  são  aquelas  atividades  desenvolvidas  a  partir  de  assuntos  “não-matemáticos”,  cuja 

escolha pode ser feita tanto pelo professor quanto pelos alunos, embora a formulação, a coleta 

de dados e a resolução do problema estejam sob a responsabilidade dos alunos. O autor enfatiza 

que os casos não devem ser vistos como receita.

Em linhas  gerais,  uma atividade  de  Modelagem aponta  possibilidades  para  resolver 

problemas,  desenvolve  habilidades  matemáticas,  constrói  modelos  realizando  simulações, 

possibilita  adquirir  conhecimentos  (JACOBINI  e  WODEWOTZI,  2006;  LAMON,  2001; 

ARAÚJO e SALVADOR, 2001; IKEDA e STEPHENS, 2001). Estas atividades apontam para 

certa potencialidade em produzir as discussões reflexivas. Portanto, é necessário colocar lentes 

que  possibilitem  identificar  as  condições  que  oportunizem  esta  produção.  Para  que  as 

discussões reflexivas sejam produzidas, elas não podem ser forçadas, pois é importante que 

tanto o professor quanto o aluno percebm que a situação seja próxima à experiência deles, assim 

como é discutido em Skovsmose (2001). Segundo Wertsch (1998), questões apresentadas pelo 

professor do dia-a-dia convidam os alunos a contribuir com “algo novo”. A discussão nesse 

sentido desafia ou modifica o caminho pré-estabelecido pelo professor. 

Atualizar  a  potencialidade  da  produção  destas  discussões  em  um  ambiente  de 

Modelagem é importante, para que os alunos possam negociar com a situação do dia-a-dia ou 

de outras ciências, e dessa maneira dominar e se apropriar de suas inferências no processo em 

sala de aula. O que significa praticar, interagir, pensar e criar, através das tarefas propostas, 

estímulos, desafios que não se prendam a atividades rotineiras, circunscritas à sala de aula.

5.1.1.3 Considerar o interesse do aluno

O último dia da atividade de Modelagem foi devotado à avaliação. A forma pela qual 

Joana  foi  conduzindo  toda  atividade  parece  imprimir  nos  alunos  sua  preocupação  com  o 

desperdício de água, e a entender como pagar a fatura da conta de água. Nesta aula, a professora 

inicia relembrando as aulas anteriores, o que favorece a Mariana – aluna cuja fatura da água 

exibe o maior valor da turma, com duas pessoas apenas na família – reafirmar sua preocupação 

quanto à forma com que fez a leitura do hidrômetro de sua casa. Esta nova face da atividade 

envolve  não  somente  a  construção  de  significados,  mas  a  ação  que  interfere  a  partir  da 
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integração do critério e sua influência no resultado, interpretados à luz da Modelagem como um 

ambiente onde o resultado move a aluna a revisar o processo de construção do cálculo, ou seja, 

analisar novamente os critérios, concretizando sua voz com o que tem sido denominado de 

discussão reflexiva. 

Presumir que a aluna fez a leitura de forma equivocada é desconsiderar o fato de que ela 

pode também ter lido o consumo corretamente. A situação se configurou em um problema que 

precisa ser revisado, sob risco de não gerar os critérios e a sua influência nos resultados. Com 

base nos pressupostos e justificativas delineados acima, aventa-se que a produção da discussão 

reflexiva foi mediatizada pela interação social, a partir da ação escolar na prática da professora. 

Nesse  primeiro  momento,  o  enfoque desta  produção recaiu  sobre  a  capacidade  de  revisar, 

reavaliar os resultados, possibilitando que o aluno avance em suas argumentações.

Então, uma condição deve ser explicitada, como ponto de partida para sua produção, a 

intenção do professor favoreceu o domínio argumentativo da aluna. A produção de discussões 

reflexivas, no que se refere à sua base teórica, apontam indícios de serem realizadas. Contudo, 

torna-se  indispensável  reiterar  que  a  proposta  deste  trabalho  não  é  proporcionar  um 

procedimento ou ser reduzido a uma prescrição. Neste caso, consistiu em detectar primeiro em 

que condições as atividades são realizadas, e, em segundo lugar, se a ação foi ou não forçada, e, 

finalmente, se os critérios influenciaram nos resultados.

Para a produção das discussões reflexivas, é necessário identificar partes constituintes 

essenciais: os critérios e os resultados, e o uso dos modelos matemáticos na sociedade. Critérios 

são as variáveis, as hipóteses e os pressupostos matemáticos do problema. Os critérios foram a 

quantidade de pessoas na casa, comparação entre a quantidade de torneiras da escola e de casa, 

e se a influência desse estabelece condição para tomar alguma decisão e chegar a um ou mais 

resultados. Importante salientar que não é suficiente identificar os critérios e os resultados, estes 

precisam ser conectados.

Adiante com a discussão,  destaco a fala de outra  aluna,  Nilza,  que quis aprender a 

realizar os cálculos sobre a fatura da conta de água para ensinar aos meninos da sua rua que não 

freqüentavam a escola. A aluna estava preocupada com o desperdício de água, logo um critério, 

verificando se o resultado estava correto. O interesse por evitar o desperdício de água fez com 

que a aluna considerasse este critério, ou seja, a influência do critério no resultado, trazendo 

novas variâncias. Aponta-se esta fala como uma discussão reflexiva.

A  discussão  reflexiva  apresenta  uma  forma  particular  completamente  diferente  da 
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técnica e da matemática, principalmente devido ao seu núcleo de significados. Em um processo 

produtivo, torna-se impossível delinear com precisão onde começa e termina esta dimensão ou 

isolar as condições que a compõem. O recorte intentado tem tão-somente uma finalidade de 

entendimento. O processo de produção da discussão reflexiva neste episódio foi resultante da 

intenção da aluna com os aspectos relativos ao meio ambiente que se refletem no ambiente 

sociocultural. Esta produção torna-se possível na intenção ou não do produtor, mas também não 

é prevista. Esta análise são inferências, que permitem, em um determinado contexto, gerar novas 

informações em um ambiente de Modelagem.

Um ambiente de Modelagem em uma perspectiva sócio-critica (para a ação)  se ocupa 

em  analisar  a  construção  e  uso  dos  modelos  matemáticos  envolvidos  na  sociedade, 

possibilitando reconhecimento da ação humana, como moldada por ferramentas culturais, e a 

sua relação com o contexto histórico cultural e institucional refletidos na Modelagem. Como 

mencionado anteriormente, a perspectiva sociocultural para a ação,  tendo como unidade de 

análise a sala de aula, pode contribuir para a compreensão da natureza interativa discursiva entre 

os alunos e entre estes e o professor situados e constituídos através de práticas sociais e culturais, 

bem como  as  oportunidades  de  produção  de  discurssões  co-construídas  pelos  alunos  e  pelo 

professor.

Assim, um ambiente de Modelagem em uma perspectiva sócio-critica para a ação, em 

consonância com a Educação Matemática Crítica, é possível discutir sobre a ênfase de como os 

argumentos e as decisões na sociedade são baseados em modelos matemáticos, que traduzem 

questões de poder,  traduzindo em um esforço de teorizar as implicações dos estudos críticos 

sobre o papel da matemática na sociedade no desenvolvimento deste ambiente (BARBOSA, 

2001). Segundo Barbosa (2003, p. 230), uma “atividade de Modelagem promove reflexão. [...] o 

aluno negocia com a situação que faz parte de sua vida diária”. Então, o poder do uso de uma 

ferramenta cultural não será uma produção sozinha, provém de uma adequação do que os alunos 

e os professores desenvolvem em sala de aula.

5.1.2 Os resultados em relação aos critérios

5.1.2.1 O confronto de resultados em relação aos critérios

Ao desenvolver a  operação de  subtração,  a  aluna Mariana,  ao acabar  de  explicar  o 

cálculo para as colegas da equipe, foi chamada à equipe 4, cujos componentes estavam sentados 
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ao lado, para auxiliá-los a realizar a operação. Ela sabia desenvolver todos os cálculos, enquanto 

as outras colegas prestavam atenção, copiavam no caderno sem estabelecer nenhuma resistência. 

Ao finalizar a realização dos cálculos, ela  passou a observar os resultado das outras equipes, 

notando que os valores eram diferentes do encontrado na sua casa.  A fala da professora ao 

prosseguir evidenciando a comparando os consumo das casas dos alunos e verificando por que 

o valor de consumo da equipe cinco, grupo observado, reforça a preocupação de Mariana com o 

resultado que ela encontrou.

Os alunos encontram valores diferentes para os resultados das faturas da conta da água 

de cada equipe. Com isto, eles iniciam uma discussão sobre os aspectos relativos aos critérios, 

como as variáveis a serem consideradas na situação. Estas discussões se encaixam na definição 

de discussões reflexivas,  porque obedece a  definição estabelecida a  priori:  os critérios e  a 

influência nos resultados. Esta categorização encaixa-se no que é conceituado como discussão 

reflexiva, porque se inicia um confronto de resultados em relação aos critérios adotados para o 

fenômeno. 

Inspirada  em  Skovsmose  (2001,  p.  85),  as  discussões  técnicas  não  predizem  nem 

analisam os  resultados  de  sua  construção.  “[...]  não  se dirige a  mesma autocrítica,  [...]  se 

concentra em resolver tais problemas”. Então,  estas discussões são diferentes,  mas não são 

independentes, tudo indica que questões de natureza discursiva matemáticas apoiam a produção 

das discussões reflexivas, como analisado na fala de Mariana.

Quando ela acabou a explicação de como os cálculos eram desenvolvidos,  passou a 

observar os resultados das outras equipes, notando que os valores eram diferentes do seu. As 

alunas levaram adiante a discussão sobre os critérios, número de pontos de consumo numa 

residência,  para  o  consumo  da  casa  de  Mariana.  A  inclusão  deste  aspecto  é,  portanto, 

considerado no âmbito dos critérios utilizados, o que representou alteração nos resultados, o que 

é comprendido no âmbito das discussões reflexivas.

Parece, portanto, que este episódio apresenta claramente as discussões reflexivas,  pois 

as alunas discutem o fato de que um resultado não faz sentido e volta-se para o levantamento de 

aspectos  a  serem  incluídos  nos  critérios  utilizados.  O  episódio  acima  sugere  que  esta 

oportunidade foi gerada pelo confronto do resultado de Mariana com o de outras equipes. Seu 

conhecimento do contexto da situação a levou a ter um estranhamento em relação a ele. Isto, a 

nosso ver, sugere que a comparação de resultados produzidos por diferentes alunos ou grupos de 

alunos geram discussões reflexivas.
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Uma questão fundamental presente quando da análise da fala da aluna, é que este é o 

momento  em  que  se  poderia  desafiar  a  ideologia  da  certeza  e  o  poder  formatador  da 

matemática. Os alunos podem confrontar resultados, verificar os critérios adotados, ir além do 

que os números apresentam. Durante o processo de desenvolvimento da discussão matemática, 

foi possível perceber que o conflito no cálculo do resultado obtido comparando em termos de 

número de pessoas que moram na casa, existia em detrimento dos cálculos que ela passou a 

observar nas outras equipes com famílias maiores.

Neste  sentido,  a  fala  de Mariana ao concluir  os cálculos  e  passando a observar  os 

resultados obtidos pelas outras equipes, pode-se inferir que as atividades de Modelagem podem 

produzir reflexões. Reflexões compreendidas para fins deste trabalho, como é discutido por 

Skovsmose (2001, p. 122) são “um conceito aberto, de modo que se pode incluir muito mais do 

que questões que tenham a ver com Modelagem”. 

5.1.2.2 Considerar um resultado em relação ao critério

Após  ter  criado  uma  situação  hipotética,  a  professora  relaciona  o  valor  pago  pelo 

consumo de água de uma família ao salário mínimo. Tudo indica que ela tinha como interesse 

colocar em termos das necessidades de uma família que só tem um salário mínimo para gastar 

durante um mês. A professora considera o valor do salário mínimo e solicita que os alunos 

definam os gastos de uma família, incluindo os gastos com o consumo de água. Este evento leva 

os  alunos  a  determinar  critérios  para  o  consumo  das  famílias,  inclusive  levantando 

possibilidades para redução do gasto de água. 

As questões referentes ao valor do salário mínimo e ao valor que os alunos encontraram, 

evocaram considerações  sobre  empréstimo,  soluções  do  que  comprar  em uma família  para 

encaixar o valor da fatura às suas necessidades básicas, mas é preciso enfatizar que a família foi 

criada e o salário era real.

Existem condições para produção para discussões reflexivas, mesmo o evento deixando 

transparecer que era controlado pelas ações da professora. Entretanto, ao solicitar que os alunos 

criassem soluções para o problema, a atividade passou a ser orientada para as potencialidades 

do aluno. E por este motivo, os alunos estavam interessados em adequar o valor do salário 

minimo ao da fatura da conta de luz, colocando as necessidade básicas de uma família em 

segundo plano.

As práticas de sala de aula podem visar levar os alunos a produzirem significados para 
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conceitos e atividades matemáticas. Entretanto, uma atividade voltada para semi-realidade visa 

a uma  realidade construída, como nos tipos (3) e (4) que são com referência em uma semi 

realidade.  A Educação Matemática Crítica enfatiza que matemática não é somente um assunto 

a ser ensinado, é preciso refletir sobre a matemática e sua relação com a sociedade. Assim, 

torna-se importante que o professor e o aluno, juntos, encontrem caminhos diferentes entre os 

ambientes de aprendizagem, para possibilitar que reflexões e ações proporcionem à educação 

matemática uma dimensão crítica (SKOVSMOSE, 2000). 

Então,  não é  suficiente  identificar  os  critérios  e  os  resultados,  estes  precisam  ser 

conectados,  o  que  possibilita  analisar  a  sua  influência,  tomando  como medida  a  primeira 

sentença. Entretanto, a segunda sentença pode não ocorrer, o que possibilita uma interpretação 

de natureza aberta, não estanque, pois não há fronteiras bem definidas. Uma oportunidade para 

a segunda sentença ser produzida seria caso o professor potencializasse com questionamentos a 

partir da fala de Mariana: os cálculos que foram feitos por vocês podem ser explicados de que 

forma? No resultado encontrado da fatura da conta de água, realmente foi considerado tudo 

sobre  a  família?  Quais  são  as  características  desta  família  que  estamos  observando,  que 

possuem o valor mais alto? O que isso reflete na nossa comunidade? Quais práticas esta família 

tem desenvolvido?

É importante não compreender a transição da discussão matemática para a refleviva 

como passos que desencadearão uma simplificação. Neste sentido, trato sobre a noção de rotas 

de modelagem. Barbosa (2006, p. 5), enfatiza esta noção como “uma progressão dos discursos 

produzidos  pelos  alunos  e/ou  professor  no  ambiente  social”.  Barbosa  e  Santos  (2007a), 

inspirados na perspectiva sociocultural, abordada por Wertsch (1993, 1998), discutem que as 

vozes que estão em um certo contexto sociocultural constituem as vozes particulares de cada 

um, as quais retornam para o ambiente social, mediada pela Modelagem. 

Então, deve-se enfatizar que as discussões reflexivas são meta-discussões, isto é, são as 

discussões sobre as discussões técnicas ou as matemáticas, o que permite estabelecer que não 

basta  concentrar-se  na  produção  da  discussão  reflexiva  – é  preciso  compreender  que  tal 

fenômeno torna possível, indica que tais transições, como descritas nas rotas de modelagem, 

não possuem uma limitação definida. As considerações acima descritas são pertinentes a um 

determinado aspecto da educação matemática crítica: o de possibilitar que o aluno tenha auto-

confiança.
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Capítulo 6 - Considerações finais

A preocupação inicial referente à minha prática docente era a de estimular os alunos a 

perceber o papel da Matemática, mas naquela ocasião não foi possível sistematizar os aspectos 

práticos  daquela  experiência.  Gradativamente,  travaram-se  contatos  com  a  Modelagem 

Matemática, o que favoreceu o esboço da presente pesquisa. Mais adiante, fui convidada pelo 

Prof.  Jonei  Cerqueira  Barbosa  para  participar  do  Núcleo  de  Pesquisas  em  Modelagem 

Matemática (NUPEMM)25,  que direcionaram as inquietações iniciais para um ponto de vista 

micro-social em sala de aula, em particular, no âmbito das discussões produzidas pelos alunos e 

pelo professor. As pesquisas de Barbosa (2006a, 2006b), discutidas nas reuniões do NUPEMM 

em 2005, no início de seu funcionamento, abordavam questões sobre Modelagem Matemática 

como  um  ambiente  de  aprendizagem  em  uma  perspectiva  sócio-crítica  e  a Educação 

Matemática  Crítica.  Ainda afunilando para  a  inspiração  de  Barbosa  (2006a)26,  apoiado em 

Skovsmose  (2001),  identificou-se  que,  em  um  ambiente  propício  para   uma  Educação 

Matemática  Crítica,  devem  ocorrer  três  tipos  diferentes  de  discussões  relacionadas  a  um 

processo  de  Modelagem  Matemática:  as  discussões  matemáticas,  as  quais  versam  sobre 

conceitos, idéias ou procedimentos matemáticos;  as discussões técnicas, que dizem respeito às 

maneiras de representar um fenômeno por um modelo matemático; as discussões reflexivas, que 

são os critérios utilizados para representar nos resultados em um fenômeno por um modelo 

matemático e o papel deste em uma determinada prática social. 

Diante  do  exposto,  formulou-se  a  pergunta  que  nortearia  esta  pesquisa:  como  são 

produzidas as discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem? Objetivando conduzir a 

pesquisa de forma clara e concisa, a pergunta foi desdobrada na seguinte questão auxiliar: quais 

25 Núcleo de Pesquisas em Modelagem Matemática (NUPEMM), cadastrado no CNPq, coordenado por Prof. Dr. 
Jonei Cerqueira Barbosa (UEFS). Endereço eletrônico: www.uefs.br/nupemm.
26 Parte dos debates no NUPEMM voltava-se para a pesquisa de Barbosa (2006a, 2006b) que neste período não 
havia sido publicada. 
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as oportunidades de produção das discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem? Como 

objetivo,  estabeleceu-se  observar  e  analisar  as  oportunidades  de  produção  de  discussões 

reflexivas quando alunos e professores desenvolvem uma atividade de Modelagem Matemática. 

6.1 A produção das discussões reflexivas

Iniciei a pesquisa apresentando minhas motivações como professora de matemática, os 

primeiros contatos com a Modelagem, apontando os objetivos desta pesquisa e justificando seu 

desenvolvimento. Depois, abordei sobre algumas questões relativas à Ciência, Tecnologia e suas 

implicações  na  Sociedade,  explicitei  a  Educação  Matemática  Crítica  e  discuti  sobre  a 

Modelagem como ambiente de aprendizagem em uma perspectiva sócio-crítica. Posteriormente, 

descrevi  o  percurso  metodológico  adotado  para  este  trabalho,  bem como o  contexto  e  os 

participantes,  os  procedimentos utilizados  para a  coleta  de dados.  Mais adiante,  descrevi  e 

desenvolvi uma análise inicial dos dados selecionando os episódios consoante com o objetivo: 

observar e analisar  as oportunidades de produção de discussões reflexivas quando alunos e 

professores  desenvolvem  uma  atividade  de  Modelagem  Matemática.  Por  fim,  pontuei  a 

ocorrência  e  as  oportunidades  de  produção  das  discussões  reflexivas  analisando  os  dados 

coletados, assim como as condições para sua produção. Então,  preciso agora responder: como 

são produzidas as discussões reflexivas em um ambiente de Modelagem Matemática? e quais as 

oportunidades de produção das discussões reflexivas?

 Ao término  desta  pesquisa,  tenho condições  de  propor  respostas  que  me parecem 

adequadas  à  abordagem  dessa  problemática.  Em  primeiro  lugar,  a intersecção  entre  a 

perspectiva sócio-crítica para a Modelagem Matemática, como um ambiente de aprendizagem, e 

a  noção de discussões reflexivas,  relaciona-se ao argumento de que diferentes perspectivas 

implicam em diferentes  posicionamentos  nos  diferentes  tipos  de  discussões  na  prática  dos 

alunos e dos professores em sala de aula. A composição do desenvolvimento da atividade em 

sala de aula implicará necessariamente de outras especificações, como os objetivos e os papéis 

que o professor e os alunos assumem neste ambiente, imbricados a perspectiva sócio-crítica.

Desta  forma,  intenções  e  propósitos  diferentes  implicam em diferentes  maneiras  de 

privilegiar a organização e forma de condução das atividades de Modelagem. Isto possibilitou 

refletir  que  as  práticas  em sala  de  aula em um ambiente  de  Modelagem representam ou 

constituem perspectivas  de  uma forma mais  ampla.  Em particular,  esta  pesquisa,  buscou a 

posição teórica através da relação entre a perspectiva sócio-crítica (para a ação), que traduz um 
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esforço em teorizar o papel dos modelos matemáticos na sociedade, enfatizando a Educação 

Matemática Crítica, nas atividades desenvolvidas em um ambiente de Modelagem. 

Neste sentido, a importância da inserção de oportunidades de discutir e de refletir sobre 

a  natureza  dos  modelos  matemáticos  na  sociedade  se  sustenta  na  crescente  presença  dos 

modelos  matemáticos  nas  formas  contemporâneas  da  vida  social,  conferindo-lhe  uma 

legitimidade  sustentada  num certo  reconhecimento  de  que  as  explicações  matemáticas  são 

neutras e retratam a realidade como ela é, o que é discutido por Borba e Skovsmose (1997) 

quando sugerem a noção de “ideologia da certeza” o uso da matemática como argumento forte 

nas discussões e nas decisões. Por oportuno, ao destacar a necessidade da perspectiva sócio-

crítica  para  a  Modelagem  Matemática,  aponto  para  a  ênfase  nas  discussões  reflexivas. 

Entretanto, a sua gênese não ocorre de maneira forçada, principalmente por que se refere a um 

tipo de discurso “novo” à matemática escolar. 

Assim, uma das conclusões obtidas é que na primeira atividade de Modelagem dos 

alunos, o primeiro episódio destacado em termos de organização, conduzido pela professora não 

houve a ocorrência das discussões reflexivas, pois não seria possível relacionar o resultado com 

os  critérios  utilizados.  Este  episódio  sugere  que,  mesmo num momento  inicial,  quando se 

identificam diferentes variáveis pertencentes à situação de estudo, este pode ser um momento 

propício  para  agendar  diferentes  resultados,  porque  se  o  professor  tiver  uma  postura 

intencionada com o propósito de constituir a perspectiva sócio-crítica em sala de aula, além de 

convidar aos alunos a se envolverem na produção de um modelo matemático, também pode 

convidá-los a refletir sobre sua natureza enviesada, ou seja, sobre como os resultados estão 

atrelado aos critérios utilizados, e como podem ser usados na sociedade.  Por exemplo, caso a 

professora indagasse aos alunos que resultado temos incluindo no gasto de energia elétrica e 

com a cisterna? E sem a cisterna? Quais as conseqüências de incluir ou não esta variável? Como 

é possível identificar o consumo de água no recibo da COELBA? 

Este  confronto  de  resultados  levaram-me  a  discutir  como  os  diferentes  critérios 

utilizados geraram diferentes resultados matemáticos, desafiando a idéia de matemática como 

descrição neutra de uma realidade, como discutido sobre a noção de ideologia da certeza e 

poder formatador da matemática. Então, os alunos poderiam  discutir as várias possibilidades e 

assim  perceber  o  papel  de  diferentes  critérios  nos  seus  resultados,  confrontando-os  e 

possibilitando que analisassem o processo de produção, o que permite inferir a ocorrência da 

produção das discussões reflexivas. 
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Outra  conclusão  apontada  desta  pesquisa  se  dá  quando  para  analisar  os  critérios 

utilizados na leitura do consumo de água da casa de Mariana, os alunos da sua equipe tiveram 

que se remeter às discussões matemáticas para recapitular os procedimentos matemáticos. Isto 

sugere que as discussões reflexivas se originam das matemáticas, dotando a primeira de uma 

natureza meta-reflexiva sobre as rotas discursivas de modelagem dos alunos. Neste episódio, 

portanto,  leva-nos  a  considerar  o  confronto  de  resultados  como uma ação  que  estimula  a 

produção das discussões das discussões reflexivas. Evidencio portanto, que a professora Joana 

ao  confrontar  os  resultados  de  todas  as  equipes  com  o  número  de  residentes  nas  casas 

pesquisadas, constituiu uma perspectiva sócio-critica (para a ação) ao convidar as equipes a 

apresentarem  seus  resultados  para  debate,  favorecendo  o  confronto  de  resultados  o  que 

possibilitou a gênese das discussões reflexivas.

Este ponto em particular ilustra que o professor privilegiou (privileging) as discussões 

reflexivas  como  constituição  da  perspectiva  sócio-crítica  na  sala  de  aula,  posicionando  as 

demais  como  “meio”  para  sua  efetivação.  Isto  possibilita  evidenciar  que,  a  gênese  das 

discussões  reflexivas  podem  se  verter  em  matemáticas  ou  técnicas.  Entretanto,  faz-se 

necessário, observar outro insights que gerem discussões reflexivas no ambiente de Modelagem. 

Tomando a definição que as discussões reflevivas referem-se à influência dos critérios 

utilizados na construção do modelo matemático em seus resultados e sobre o papel deste uma 

determinada prática social, apresenta condições para sua produção, a saber em duas sentenças: 

os critérios utilizados e os resultados; e o papel dos modelos matemáticos em uma determinada 

prática  social.  Neste  caso  específico,  enquadrando  na  pesquisa,  referimo-me  a  primeira 

sentença, um tipo de critério: as variáveis identificadas e consideradas legítimas no modelo 

matemático.  A  figura  4  sintetiza  a  idéia  de  “inseparabilidade”,  na  primeira  sentença,  na 

discussão sobre os critérios e os resultados, considerando o propósito de produzir as discussões 

reflexivas. 

Figura 4 - Produção e oportunidade de produção das discussões reflexivas.

Discussão
Reflexiva

ResultadosCritérios
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A figura 5 sintetiza a idéia das duas sentenças,  na discussão sobre a  influência dos 

critérios utilizados na construção do modelo matemático em seus resultados e  sobre o papel 

deste em uma determinada prática social considerando o propósito de produzir as discussões 

reflexivas. 

Figura 5 - Produção das discussões reflexivas em uma determinada prática social.

A ocorrência destas duas condições – a discussão sobre os critérios e os resultados – não 

são suficientes para a produção das discussões reflexivas, pois podem depender do contexto 

sociocultural  onde  ocorrem.  Concomitantemente,  é  preciso  considerar  que  a  intenção  do 

professor quando agenda para o desenvolvimento do ambiente de Modelagem Matemática a 

perspectiva sócio-critica (para a ação), confere que  certas vozes são invocadas em ocasiões 

particulares,  e  ocupam  um  determinado  lugar  e,  por  este  motivo,  são  privilegiadas  em 

detrimento de outras, em uma determinada situação mais ou menos legítima em determinados 

contextos. Pois o professor, como autoridade socialmente constituída, dá às pistas aos alunos 

sobre o que ele considera como legítimo, ainda que ele não determine as legitimidades no 

contexto.

Como recomendações para a prática docente, estudar sobre a gênese da produção das 

discussões reflexivas é reconhecer possibilidades e oportunidades de produção das discussões 

reflexivas no ambiente de Modelagem, o que ainda não é aparente na literatura, constituindo-se 

assim, em contribuição teórica para o campo científico na area de Educação Matemática. Do 

ponto de vista da prática do professor, que intencione a “nutrir” a criticidade dos alunos em 

relação ao uso dos modelos matemáticos na sociedade, o resultado desta pesquisa amplia o 

leque de oportunidades que podem subsídiar o processo pedagógico em condições efetivas de 

uma vez agendado uma atividade de Modelagem como ambiente de aprendizagem (meio de 

mediação),  em  uma  perspectiva  sócio-critica  (para  a  ação),  oportunizará  a  produção  de 

discussões reflexivas.

Discussão
Reflexiva

Papel dos
Modelos

Matemáticos

Critérios e
Resultados
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6.2 Implicações para futuras pesquisas

  Concluir nesse sentido, não é o final. Ainda existem argumentos que precisam ser 

evidenciados  e  analisados.  Nesta  pesquisa,  argumentei  que  diferentes  perspectivas  de 

Modelagem geram diferentes  discussões  produzidas  e  enfatizadas  no  desenvolvimento  das 

atividades.  Tomando,  portanto,  as  perspectivas  como  categorias  constituídas  através  dos 

discursos dos alunos e professores de um ponto de vista micro social da sala de aula. Por este 

motivo,  evidenciei  a  noção  de  privileging das  discussões  reflexivas  como  constituição  da 

perspectiva sócio-crítica (para a ação) na sala de aula, posicionando as demais como “meio” 

para sua efetivação. Do ponto de vista das estratégias didáticas, evidenciei que convidar os 

alunos a confrontarem os resultados matemáticos por eles desenvolvidos é uma forma de fazer 

erigí-las nos espaços de interações. 

Assim, estas conclusões desafiam uma nova agenda de pesquisa para futuros trabalhos 

empíricos em Modelagem Matemática. Se as discussões reflexivas se vertem em matemáticas e 

técnicas,  como  sustentado  anteriormente,  então  faz-se  necessário  analisar  a  gênese  destas 

transições, como também outras possibilidades que gerem discussões reflexivas no ambiente de 

Modelagem.  Importante considerar que a noção de  privileging  como “poder de persuasão”. 

Como também, discutir  sobre a natureza das discussões matemáticas,  técnicas e reflexivas, 

tomando o discurso como uma ação mediada, evidenciando a relação entre discurso e poder; a 

resistência ao poder por parte dos alunos;  a prática docente desenvolvendo uma atividade de 

Modelagem  matemática  legitimando  e  sustentando  relações  de  poder;  a  naturalização  e 

legitimação de um tipo de discurso nesse ambiente; se é um tipo de discurso dominante ou 

dominado.

6.3 Concluindo

  Não há dúvidas de que é mais fácil produzir “algo” que já sabemos, mas, não há um 

caminho pronto, único e finito. Afinal, é na busca pela inconstante e incansável procura pelo 

que queremos para responder a uma pergunta ou à uma inquietação que constrói a própria 

caminhada. Logo, compartilhar torna-se uma condição essencial, a partir de um projeto mais 

amplo, conectado com os anseios da comunidade.
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