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Resumo : Este artigo envolve a discussão sobre a formação de professores em 
relação à modelagem matemática. Aqui utilizamos ideias de concepção e de 
contexto escolar para analisar estudos o pensamento e o comportamento dos 
professores em contato com a modelagem matemática aplicada a educação. Mesmo 
que com pouca produção científica no que diz respeito à modelagem matemática. É 
importante deixar claro que as instituições de ensino e os professores muitas vezes 
são obrigados a reduzir os conteúdos. Também sabemos que as estruturas e 
conteúdos usados são inadequados. Neste cenário vamos discutir o papel do 
docente e a sua formação continuada num ambiente onde a modelagem matemática 
é usada como metodologia de ensino e aprendizagem é discutido também a 
necessidade a necessidade da inclusão da modelagem matemática como disciplina 
nos cursos de graduação. 
 
Palavras-chave : Modelagem Matemática. Formação de Bacharéis em Ciências 
Contábeis. Produção Acadêmica. 
 
Abstract : This article involves a discussion on the formation of teachers on the 
mathematical modeling. Here we use of ideas and design school context to analyze 
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the thought and behavior studies teachers in contact with a modeling applied 
mathematics education. Even with little scientific production in regard to math 
modelage. Leave light is important that the educational institutions and many 
teachers are required to reduce times the contents. Also know that the structures and 
materials used are inadequate. This scenario we discuss the role of teachers and 
their continuing education environment where the modeling in math is used as a 
method of teaching and also discussed learning you need the need for inclusion of 
mathematical modeling as discipline in undergraduate. 
 
Keywords : Mathematical Modeling. Formation of academic Production Counters. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho está em consonância com o projeto de pesquisa em 

desenvolvimento no Programa de Mestrado da Universidade Evangélica do 

Paraguai, que apresenta um enfoque sobre a atividade de modelagem matemática. 

Dentro deste contexto ético e a modelagem matemática, as situações do cotidiano 

no ensino de matemática seguem uma trajetória, paralela com a problematização, 

ética e a evolução assimilada do participante no processo educativo. 

A visão pedagógica, ética, e o processo da estrutura matemática para 

descrever, formular, modelar e resolver situações referentes a problema de alguma 

área do conhecimento advém da nossa experiência profissional, no decorrer da 

Educação Básica, passando pelo Ensino Médio, nas instituições públicas e 

Universidades privadas.  

Para tanto, foi necessário como base a estrutura educacional que não se 

distancia da perspectiva de manter o aluno no plano infinito com capacidade de 

captar a essência primordial do conhecimento para adaptá-lo a sua realidade no 

decorrer da vida para superar as suas dificuldades.  

Tendo em vista, a exploração das potencialidades do aluno, isto provoca nele 

o desenvolvimento de suas habilidades, competências e uma postura ética extraída 

do conteúdo didático repassado pelo docente. Desta forma, o aluno conquista a 

consciência da sua capacidade de mudança, dentro do processo de educando para 

educador na sociedade, destarte, podendo ter acesso às interações sociais, mundo 

globalizado e a sua realização por atingir seu objetivo no campo profissional. 

Portanto, fica transparente a ação pedagógica do docente como um ser ético, 

que atua como interventor na relação dialógica problematizadora, com vista provocar 

reação positivas no aluno, para pensar e agir de acordo com a didática aplicada, 
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assim o conduzindo para o processo de Inclusão Social, que lhe proporcionará a 

visão da realidade, induzindo o aluno a agir por meio de ações e atitudes educativas, 

aplicando a Metodologia da Recreação e Cidadania, conforme ensinamento 

adquirido ao longo da sua vida estudantil. 

Além disso, deparamo-nos com as mudanças e inovações, adaptados a todos 

os níveis escolares hoje, está vinculada à tecnologia que provoca uma relação com 

a matemática, à medida que parece evidente a ligação entre o raciocínio lógico 

dedutivo e o domínio da máquina.  

Portanto, é, assim, instituído um novo professor de matemática que, além do 

domínio desta matéria e do conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos 

domina, também, a máquina como recurso didático e ferramenta obrigatória na 

escola que quer ser reconhecida por sua qualidade neste mundo globalizado. 

Neste sentido, as disciplinas escolares têm papel decisivo, representando o 

poder disciplinar, poder que atua no sentido de tornar os indivíduos mais dóceis, 

quando assimilam que a ética e a matemática estão inseridas no mesmo contexto da 

real igualdade, com peso indivisível. “Esta formação propicia o surgimento de um 

indivíduo, discente, socialmente produtivo.” (FOUCAULT, 1997, p. 126). 

A postura do discente no mundo contemporâneo está adaptada as variáveis 

do tempo moderno, tecnologia, status, regras e conhecimento com o domínio do 

saber, pois não basta apenas ter o conhecimento, mais ser o melhor na sociedade 

competitiva. 

 

2 A NATUREZA DO OBJETO DE PESQUISA 

  

Influências dos filosófos na formação da modelagem matemática: 

Tales de Mileto, filósofo Grego (625 a.C - 546 a.C) e diversos filósofos 

influenciaram para o desenvolvimento da matemática, ela englobava a aritmética, a 

geometria, a astronomia e a mecânica. Atualmente, apenas a aritmética e a 

geometria, são consideradas ciências puramente matemáticas. 

Também, contamos com a influência de Pitágoras de Samos, que era 

um filosofo e matemático de origem grega, nascido entre 571ª.C e 570 a.C. ,e, 

registra-se que morreu em Metaponto entre cerca de 497/496 a.C - 500 a.C.  
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Pitágoras impuncionou o surgimento conflituante de teorias 

determinantes para a evolução da matemática, a partir de pensamentos 

indubitáveis que influênciou outros filósofos, pensadores e matemáticos.  

Ele deixou sua influência para o mundo, iniciando a revelação de teorias 

através de estudos astrônomicos, vislumbrando os fenomenos da natureza, 

para então afirmar que o planeta terra era esférico, suspenso no espaço, e, 

advém de certa ordem lógica, cuja afirmação até então incontestável.  

Platão, (428 a.C - 348 a.C),  cujo nome verdadeiro era Aristoclés, em uma 

homenagem ao seu avô, mas recebeu o apelido de Platão , devido sua constituição 

robusta, ombros e frontes largos. Foi o fundador de uma Academia, escola 

destinada investigação filosófica. Seu pensamento dominou a filosofia cristã antiga e 

medieval, sendo considerado um dos filósofos mais influentes de todos os tempos.  

Dentre tantas contribuições para a história da filosofia e matemática cita-

se a teoria comparativa da geométria e o mundo, correlacionada entre as 

classes de poliedros e a construção do universo.  

Aristóteles (384aC-322aC) filosofo grego, foi o defensor da existência de 

um único mundo: este em que vivemos. O que está além de nossa experiência 

sensível não pode ser nada para nós, portanto, ele define a lógica um instrumento, 

uma introdução para as ciências e para o conhecimento e baseia-se no silogismo, o 

raciocínio formalmente estruturado que supõe certas premissas colocadas 

previamente para que haja uma conclusão necessária. O silogismo é dedutivo, parte 

do universal para o particular; a indução, ao contrário, parte do particular para o 

universal.  

 Aristóteles usa a matemática e as ciências matemáticas sob a visão de três 

seguimentos relevantes em seus tratados, como a lógica, que é um instrumento que 

possibilita a introdução para as ciências e para o conhecimento, baseando-se no 

silogismo e o raciocínio formalmente estruturado que supõe certas premissas 

colocadas previamente para que haja uma conclusão necessária. A física também 

está inclusa neste seguimento, é considerada parte do movimento, elucidando-o nas 

análises dos conceitos de crescimento, alteração e mudança, por fim a metafísica. 

Vale ressaltar, que a matemática contemporânea serve como modelo para sua 

filosofia da ciência e fornece algumas técnicas importantes, por exemplo, como 

usado em sua lógica. 



POTY, J. A.; FREITAS, V. S. A modelagem matemática e a sustentabilidade: uma proposta de ensino 
e aprendizagem para ser utilizada como alternativa pedagógica na formação de bacharéis em 
ciências contábeis. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 1, 
p. 4-21, jun. 2016. 

8 
 

A Matemática contemporânea serve como um modelo para a sua filosofia da 

ciência e fornece algumas técnicas importantes, por exemplo, como usado em sua 

lógica. 

Durante todo o corpus, isto é conjunto de obras de Aristóteles ele constrói 

argumentos matemáticos para diversas teses, especialmente nos escritos físicos, 

mas também na biologia, na ética. Finalmente, a filosofia de Aristóteles da 

matemática fornece uma alternativa importante para o platonismo. Neste sentido, 

tem havido um ressurgimento do interesse nos últimos anos por causa de sua 

afinidade com o fisicalismo e fictionalisms. No entanto, a sua filosofia da matemática 

pode ser melhor entendida como uma filosofia das ciências exatas ou matemáticas.  

Sendo assim, os leitores simpáticos da linha de Aristóteles o têm visto como 

expressão de uma versão fictionalista do fisicalismo, a ideia de que os objetos da 

matemática são entidades fictícias baseadas em objetos físicos. Há dois sentidos 

importantes em que Aristóteles nunca apresenta uma filosofia da 

matemática. Aristóteles considera a geometria e aritmética, as duas ciências que 

podemos dizer constituem a matemática antiga, como apenas os dois mais 

importantes ciências matemáticas. Suas explicações de matemática sempre incluir a 

óptica da astronomia, matemática, harmônicos.  

Com Euclides de Alexandria (grego) 360 aC - 297aC, ainda, enfocando a 

evolução histórica da matemática, destacamos o matemático Euclides, da cidade de 

Alexandria, discípulo do Platão e Fundador da primeira Escola de Matemática. 

Ele dedicou-se ao aprofundamento da geometria, deixando para as gerações 

seguintes várias obras, como “Os Elementos”, considerada essencial para o estudo 

da lógica matemática. A obra é composta de treze capítulos sobre Aritmética, 

Geometria e Álgebra, sendo que cinco abordam a Geometria plana elementar; três 

enfocam sobre a Teoria dos Números; também destaque a teoria das proporções; 

que tem como núcleo central os incomensuráveis; e os três capítulos finais 

discorrem sobre a geometria no espaço. Vale ressaltar, que a obra citada compilou e 

sistematizou o conhecimento matemático da época, sendo usada como texto de 

estudo durante cerca de 2000 anos. Devido à perfeição desta obra, ela não foi 

submetida a correções ao longo dos tempos, por isso Euclides foi homenageado 

com o titulo o “Pai da Geometria”. 

Galileu Galilei (1564 - 1642), nascido em Pisa, Itália, se dedicou ao estudo da 

Física, Matemática e da Astronomia, fez a descoberta da lei dos corpos em 



POTY, J. A.; FREITAS, V. S. A modelagem matemática e a sustentabilidade: uma proposta de ensino 
e aprendizagem para ser utilizada como alternativa pedagógica na formação de bacharéis em 
ciências contábeis. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 1, 
p. 4-21, jun. 2016. 

9 
 

movimentos e enunciou a lei da inércia e é também o responsável pela 

fundamentação científica da teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico e pela 

sistematização como ciência e se notabilizou como um dos principais representantes 

do Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII. Foi também o primeiro a 

contestar as afirmações de Aristóteles. 

René Descartes (1596 - 1650). Neste mesmo sentido, deparamos com a 

colaboração de outro filosofo francês, René Descarte, reconhecido como o pai da 

matemática moderna e considerado um dos pensadores mais influente da 

história da humanidade.  

Ele se dedicou ao trabalho da geometria, onde introduziu o sistema de 

coordenadas que ficaria conhecido como “cartesianas”. 

Blaise Pascal, 1623 - 1662, dentro do contexto de influências preconizadas 

pelos pensadores do século passado, destaca-se também o filósofo, físico, 

matemático e místico, Blaise Pascal, Frances, nascido em 19 de junho de 1623.  

Sua trajetória no campo da experiência o levou ao resultado da teoria das 

probabilidades e da análise combinatória. 

Gaston Bachelard (1884 - 1962), um dos maiores e mais importantes 

cientistas dos Séculos XIX e XX, desenvolveu importantes trabalhos para o 

desenvolvimento das ciências, fazendo uso dos princípios da Matemática e do seu 

pensamento filosófico ganhou o prêmio Nobel de Física.em 1921.  

Para a realização deste trabalho façamos uma abordagem do que é o ensino 

tradicional nos dias atuais na expectativa de levar ao conhecimento relacionado com 

a teoria epistemológico do empirismo. Ao mesmo tempo em que estabelecermos 

estas relações para apontar as possíveis falhas existentes no ensino tradicional 

procuramos oferecer ao aluno a oportunidade de participar como agente ativo da 

aprendizagem desta disciplina. 

Nos últimos tempos se tem discutido muito sobre as metodologias que 

existem a respeito do ensino da Matemática. Qual delas é mais eficaz para o ensino 

aprendizagem, dentre elas pode-se destacar, uso da Informática, a Etnomatemática 

e a Modelagem Matemática, todas são discutidas, pesquisadas e levadas ao 

conhecimento da comunidade científica. As instituições de ensino superior que 

tratam da formação de professores sempre estão discutindo estas metodologias, 

visando a capacitação dos novos professores para usar estas novas ferramentas 

pedagógicas.  
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As metodologias apresentadas como ferramenta que possibilitam uma nova 

modalidade de ensino, por si só, não são suficientes para o sucesso da 

aprendizagem dos princípios matemáticos. 

Nos cursos de formação de professores de Matemática, quase não se fala em 

epistemologia. Isto significa dizer que os futuros professores adquirem apenas 

conhecimentos de transferência e fixação de informação. 

É importante salientar que Epistemologia significa, é o estudo metódico e 

reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, 

de seu funcionamento e de seus intelectuais. 

Na maioria dos cursos de Professores de Matemática pouco se tem falado e 

discutido a respeito da Epistemologia Geralmente as discussões e as pesquisas 

estão focadas nas metodologias não levando em conta que não fazem sentido se o 

professor não considerar o processo aplicado ao conhecimento do aluno. 

Ilya Prigogine (Russo/Belgo), dentre tantos pensadores deparamos com Ilya 

Prigogine, que muito contribui para o entendimento das ciências. A sua visão sobre 

o conhecimento das leis fundamentais da física busca explicar o universo, e sua 

contribuição surge por meio da teoria das estruturas dissipativas. Isto é, a ordem no 

espaço da desordem, cujo foco centraliza o sistema instável, visto que os seres 

vivos estão em desequilíbrio com o meio ambiente.  

Guy Brousseau, intitulado o pai da didática da Matemática, educador francês, 

nascido em 1933, tem sua vida toda dedicada a educação. Os trabalhos e estudos 

desenvolvidos pelo educador determinaram as metas a serem cumpridas no ensino 

aprendizagem.  

A partir do educador tcheco Comênio (1592-1670) vem sendo usada a 

palavra didática no sentido de metodologia de ensino que viabilizam os 

procedimentos mais amplos e eficientes. Com estudos desenvolvidos por Lev 

Vygotsky (1896-1934) e Jean Piaget (1896-1980) foi que a maneira como os alunos 

aprendiam começou a ser discutido e investigado. Nas últimas décadas foram dadas 

mais ênfase as pesquisa sobre os conteúdos de ensino e a forma como os alunos 

podem conseguir obter conhecimentos e aplicar os métodos adotados.  

Guy Brousseau é um dos primeiros a estudar e aplicar a didática da 

Matemática. Desenvolveu também, uma teoria que possibilita a compreensão do 

que venha ocorrer entre os alunos, professores e os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula. Foi ele quem desenvolveu a Teoria das Situações Didáticas, que tem 
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como princípios que “cada conhecimento ou saber pode ser determinado por uma 

situação”, que pode ser entendida como a ação entre duas ou mais pessoas.  

Para que haja solução é necessário que ocorra a mobilização dos alunos e 

dos conhecimentos correspondentes. Aqui é necessário que o professor adie a 

transmissão dos conhecimentos até que os alunos tenham consciência do que estão 

fazendo.  

Para Brousseau (1996) o aluno deve aproximar seu trabalho como é 

produzida sua atividade científica verdade o aluno se torna um pesquisador, a partir 

do momento em testa suas suposições, formulando hipóteses, provando resultados, 

construindo modelos, elaborando conceitos, teorias. O professor deve provocar o 

aluno no sentido de que transforme o saber em conhecimento.  

Cabe também ao professor oportunizar meios de aproximação do aluno ao 

saber que deve utilizar. Para que isso aconteça o professor deve usar dinâmicas nas 

quais deverá usar meios adequados para que os alunos possam dar sentidos aos 

conhecimentos matemáticos adquiridos.  

 

3 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA E SUAS APL ICAÇÕES 

 

A Matemática continua sendo vista como uma das disciplinas mais complexas 

que existem para a compreensão e aprendizagem dos alunos. Vale lembrar que 

existem muitos conteúdos curriculares que contam com uma grande quantidade de 

exercícios de memorização e de fixação e com recurso da tecnologia que fazem 

parte também da metodologia de muitas escolas. 

Acreditamos que grande parte dos docentes procuram explicações e 

justificativas para determinados questionamentos a respeito do ensino e 

aprendizagem da matemática, principalmente quando se faz uso dos princípios da 

“Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire, que classifica o professor como opressor 

e o aluno como oprimido. Ou seja, o professor impõe condições para que o aluno 

aprenda e o aluno tem de aceitá-las. 

A Matemática tradicional abordada nas escolas oferecem poucas 

oportunidades para discussões sobre o seu conteúdo, uma vez que os pressupostos 

básicos impõem conhecimentos já pré-estabelecidos. O Professor deve refletir de 

que maneira poderá contribuir com o ensino da matemática. Pois, sabe-se que 

grande parte dos alunos, em todos os níveis, possui uma verdadeira aversão à 
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disciplina Matemática. O professor deve mostrar para o aluno que a Matemática é 

uma disciplina igual às outras, acrescida apenas de linguagem própria e simbólica. 

Como a Matemática tem a seu favor formas especiais e peculiares de 

raciocínio e linguagem, o aluno pode desenvolver trabalhos recheados de interação 

e reflexão, uma vez que ela está presente em muitas situações do nosso dia a dia, 

tanto na economia quanto na política, na sociologia e em outras.  

No entanto, no que diz respeito ao contexto educacional pouco se tem feito 

para a melhoria do ensino da matemática. Como resultado os alunos encontram 

dificuldades para utilizar modelos matemáticos para prever, descrever e justificar a 

existência de alguns fenômenos econômicos e sociais. 

Sabe-se que as aulas de Matemática no ensino fundamental, ensino médio e 

ensino superior continuam sendo ministradas na forma expositiva onde o professor 

escreve no quadro de giz o que acha importante para o aluno aprender. E o aluno 

copia tudo e tenta resolver todos os exercícios de aprendizagem em casa, que nada 

mais são do que um método ou modelo de ensino da matemática apresentado pelo 

professor.  

Essa prática educacional apresentada e analisada pelos professores mostra 

que o aluno é capaz de aprender matemática através de processos de transmissão 

de conhecimentos. Muitas vezes os alunos acreditam que a aprendizagem da 

matemática ocorre através do grande número de fórmulas que lhes são 

disponibilizadas e aplicação de regras preestabelecidas. 

A maneira como o aluno aprende matemática hoje deixa - o às vezes não 

muito a vontade para resolver determinado tipo de questões. Alguns alunos quando 

se deparam com determinado tipo de problema desistem de imediato, alegando não 

terem conhecimento suficiente para resolvê-los.   

Para muitos professores o aluno aprende melhor quando faz muitos 

exercícios. Pergunta-se, será que esta prática repetitiva de resolução de exercícios é 

salutar para o ensino e aprendizagem. 

Os professores de matemática geralmente se preocupam com o conteúdo a 

ser trabalhado em sala de aula sem priorizar a aprendizagem do aluno.   

Nas últimas décadas o ensino da matemática vem sofrendo muitas 

modificações em função do avanço da tecnologia, que vem forçando a 

modernização do ensino. Pois, oferece alternativas de opções de métodos de ensino 

e aprendizagem.  
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Embora se tenha um número muito grande de alunos que tem verdadeira 

aversão pela matemática devido ao fato de que os professores se limitam apenas a 

informar que a matemática só serve para desenvolver raciocínio.  

Não é surpresa que existem muitos professores que são descontentes com os 

programas de Matemática adotados pelas escolas. Isto porque os consideram 

muitos rígidos, e ao mesmo tempo muito abstratos. 

É necessário que haja mudanças no contexto educacional atual, mas para 

que isto aconteça os alunos precisam ser conscientizados do papel que devem 

desempenhar na formação do seu conhecimento e ao mesmo tempo, que haja 

também mudanças nos objetivos educacionais mais importantes, isto é, que sejam 

de natureza cognitiva, afetiva e social, e que a aprendizagem seja compreendida de 

forma diversificada e mais ampla. 

O professor geralmente constrói sua própria didática fundamentada nos 

modelos conhecidos desde seus tempos de alunos. É importante salientar que com 

o avanço da tecnologia, o conhecimento humano vem crescendo de maneira 

assustadora, e o professor é obrigado a assumir uma postura muito diferente da 

tradicional, na qual ele se compromete a oportunizar ao aluno a aprende a aprender.  

Para alcançar esta meta, o professor deve além de preparar uma boa aula, 

explorar bem os conteúdos e, além disso, deve deixar bem claras as concepções 

teóricas que fundamentam sua prática. 

Em 1997, Carreteiro escreveu que as teorias de aprendizagem, são 

fundamentadas numa visão de mundo, de sociedade e de ser humano tem suas 

reflexões na educação. Sendo que cada uma das visões citadas sobre o processo 

de ensino aprendizagem provoca reações no desenvolvimento da educação. 

Podemos também contextualizar a educação de jovens e adultos que este 

sempre em pauta para discussão na educação brasileira. No momento existem 

muitos debates a respeito do assunto, mais existe pouca produção científica que 

relacione a educação matemática com o currículo em questão. No presente 

momento o currículo utilizado na educação de jovens e adultos é o mesmo utilizado 

no ensino fundamental. 

Sabe-se que já existem vária orientações que tratam do assunto, mas não 

podem ser usadas de imediato devido aos entraves burocráticos relacionados ao 

processo educacional.  
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De maneira geral quase não existem oportunidades nas escolas para 

debates, para que se possa fazer reflexão a respeito das propostas curriculares para 

os variados níveis de ensino.  

Temos conhecimento que existem várias discussões sobre os currículos de 

Matemática a serem aplicados na educação básica no Brasil, assim como também 

existem discussões a respeito do assunto e que ao mesmo tempo aceitam a 

proposta dos parâmetros educacionais atuais que tem como objetivo alavancar, bem 

como otimizar os planos curriculares que até o presente momento não foram 

estudados como deveria por algumas secretarias de educação de alguns Estados. 

Isto fez com que não fosse efetivada a sua utilização. 

Nós professores de matemática sempre questionamos as maneiras que 

devemos trabalhar com esse público alvo, pois, trata-se de jovens e adultos que 

muitos deles as vezes possuem um bom conhecimento de Matemática, que foram 

adquiridos de modo informal ou até mesmo de maneira intuitiva. Os conhecimentos 

obtidos por estes alunos e levados para a sala de aula são de importância 

fundamental. Na verdade os educadores devem considerar como marco inicial para 

a aprendizagem.  

A maneira como a Matemática vem sendo ensinada nas escolas, nada é do 

que mero instrumento de investigação da educação matemática. 

 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA  

 

Para falarmos sobre Modelagem Matemática temos que tomar como ponto de 

partida os 30 anos de Modelagem Matemática na Educação Brasileira: das 

propostas primeiras às propostas atuais, escrito por Maria Salett Biembengut, que se 

refere a Pollack (2001), que em seus escritos diz que a modelagem matemática já 

existe desde o início do século XX, e que já era usada para resolver problemas de 

diversa áreas a fins, tais como Engenharia, Ciências Econômicas e outras.   

Pollak apud Biembengut (2007) cita ainda que existem evidências 

encontradas numa coleção de textos escritos entre 1958 e 1965, nos trabalhos 

realizados pelo School Mathematics Study Group (SMSG) entre os anos de 1966 a 

1970, no 69º anuário da National Society for the Study of Education no qual existe 

um capítulo em que o próprio Pollack discorre sobre o processo da modelagem sem 

fazer uso do termo em questão.  
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4.1 Movimentos prol modelagem matemática 

 

Surgiu na Europa um grupo liderado Hans Freudenthall, chamado IOWO 

(Holanda), e outro, sob a coordenação de Bernhelm Booss e Mogens Niss 

(Dinamarca), que atuavam com este objetivo. 

Em 1978 em Roskilde foi realizado um congresso cujo tema versava sobre a  

matemática e Realidade que veio contribuir com a consolidação, em 1983, do Grupo 

Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações - ICTMA. 

Esses movimentos em prol da modelagem matemática na educação tiveram 

grande influência no Brasil ao mesmo tempo, através dos professores brasileiros 

que representaram o Brasil na comunidade internacional de Educacional 

Matemática. A Modelagem Matemática na Educacional brasileira teve início através 

de: João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta, Eduardo Sebastiani, Aristides C. 

Barreto, Ubiratan D´Ambrósio, Rodney C. Bassanezi que deram início ao movimento 

pela modelagem matemática no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 que 

culminou com a conquista de muitos adeptos por todo o Brasil. 

No momento atual, o número de pesquisas e informações sobre experiências 

realizadas em sala de aula, em eventos sobre modelagem matemática e na 

Conferência Nacional sobre Modelagem Matemática na Educação Matemática (que 

se realiza bi-anualmente desde 1999) tem aumentado muito e ao mesmo tempo tem 

aumentado também o número de professores interessado sobre cursos de extensão, 

pós-graduação, publicações e cursos de formação continuada no caso licenciatura 

em Matemática. Isto tem feito com que muito timidamente tem sido incluída na grade 

curricular a modelagem no ensino como disciplina ou como parte do programa da 

disciplina Modelagem Matemática.  

A Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM. Isto favorece a 

produção de documentos acadêmicos, consolidando a modelagem como documento 

oficial da educação. 

 

4.2 Os precursores da modelagem matemática na educa ção brasileira  

 

Para falarmos sobre os precursores da Modelagem Matemática no Brasil, 

destacamos aqui, alguns dos principais estudiosos do assunto. Dentre eles: Aristides 

C. Barreto, foi o primeiro a realizar experiências de modelagem na educação 
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brasileira e a representar o Brasil em congressos internacionais. Aristides C. Barreto 

tomou conhecimento da Modelagem Matemático quando cursou Engenharia na 

década de 60. Mas, só na metade da década de 70, como Professor da PUC/Rio 

teve a ideia de usar a modelagem. A partir, daí passou a fazer uso da modelagem 

nos cursos que ministrou. Como por exemplo: Fundamentos da Matemática 

Elementar e Prática de Ensino da Licenciatura em Matemática e de Cálculo 

Avançado para Engenharia, e também em cursos de pós-graduação.  

No Brasil temos que tomar como referência o Professor Bassanezi, que em 

2002 escreveu que a modelagem matemática estava sendo aplicada no curso de 

Biomedicina da Universidade de Estadual de Campinas - UNICAMP - na Década de 

80.  

Para compreendermos o que significa modelagem matemática, primeiramente 

temos que saber o significado de modelo e de modelo matemático.  

Bassanezi (2002) faz referência ao modelo como algo que se cria, por 

associação com a realidade após reflexão tenta-se explicar, entender ou agir. Desta 

forma, pode-se dizer que o modelo é a representação de algo compreendido que 

passou por processo de compartilhamento com o mundo, por meio de explicações, 

manipulações e formulações. Portanto, é fundamental buscarmos entendimento 

sobre o assunto também sob a ótica de autores renomados.  

Segundo o pensamento de Granger modelo é uma imagem formada 

mentalmente, conforme definição a seguir. “O modelo é uma imagem que se forma 

na mente, no momento em que o espírito racional busca compreender e expressar 

de forma intuitiva uma sensação, procurando relacioná-la com algo já conhecido, 

efetuando deduções.” (GRANGER, 2003, p. 11). 

Pinheiro (2001) não define modelo como alguma coisa estática, única e 

inflexível, mas dinâmica, como a própria natureza. Pois, quando criar-se um modelo 

simples, que representa parte da realidade, o qual passou pelo processo de 

reflexão, e teste experimental, então, elabora-se outro modelo mais sofisticado que 

representará uma porção maior da realidade. 

Vale resaltar, que Bunge ao discorrer sobre modelo, enfatiza o uso dos 

modelos no processo-aprendizagem de física, afirmando: 
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A estreita relação entre a produção do conhecimento e modelos faz com 
que eles se tornem elementos que devem ser considerados no processo de 
ensino-aprendizagem de física. Isto porque a compreensão e a reflexão 
sobre os papeis e as funções dos modelos podem contribuir para a 
compreensão de que aprender Física oportuniza a apreensão de uma forma 
e interpretação da realidade. (BUNGE, 1974 apud SOUZA; ESPÍRITO 
SANTO, 2008, p. 3). 

 

Ainda, enfatizando a visão de Bassanezi, que define modelo, sendo um 

elemento de reflexão sobre uma porção da realidade, isto pode-se constatar quando 

usa-se os modelos no processo ensino-aprendizagem de física, utilizando um 

conjunto de símbolos e relações matemáticas afim de traduzir um fenômeno ou 

problema real, neste caso está ocorrendo a aplicação de um modelo matemático, 

como afirma Bassanezi (2004, p. 174): “Um modelo matemática é um conjunto 

consistente de equações ou estruturas matemáticas, elaborado para corresponder a 

algum fenômeno - este pode ser físico, biológico, social, psicológico, conceitual ou 

modelo matemático.” 

É essencial explicitar que a construção de modelos e teorias utiliza-se da 

Matemática do seguinte modo: 

• na construção de uma função matemática que represente 

matematicamente o fenômeno físico; 

• construir um formalismo matemático e posteriormente interpretá-lo 

fisicamente; 

• buscar entre as funções matemática conhecidas um que atenda uma ideia 

ou hipótese física, o que significa dizer que o cientista tem uma previsão sobre o 

comportamento de determinado fenômeno e buscar uma forma de representar 

matematicamente seu modelo interpretativo.  

Enquanto que para Bassanezi (2004, p. 24) definir modelagem é projetar sua 

visão a partir da divisão de funções essenciais, obtenção e validade de modelos: 

  

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para obtenção e 
validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e 
generalização com a finalidade de previsão de tendências. A modelagem 
consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em 
problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na 
linguagem usual. 

 

Prosseguindo neste contexto conceitual, vale ressaltar o entendimento de 

Chaves e Espírito Santos (2004, p. 579), conforme definição a seguir. 
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Modelagem matemática é um processo que transforma, uma situação e/ou 
questão escrita na linguagem corrente e/ou proposta pela realidade, e 
linguagem simbólica da matemática, fazendo aparecer um modelo 
matemático que, por ser uma representação do real, se analisado e 
interpretado segundo as teorias matemáticas, devolve informações 
interessantes para a realidade que se está questionando.  

 

Diante da dicotomia Modelo Matemático e Modelagem Matemática constata-

se que o primeiro se apresenta como um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que traduz, de alguma forma, um fenômeno em questão ou um 

problema de situação real. 

Sabe-se que para obter tal processo, depende de esforços para se chegar a 

melhor representação matemática, pois a determinação do tipo de modelo a ser 

utilizado dependerá da situação analisada, das variantes selecionadas e recursos 

disponíveis. Pode-se encontra Modelos Matemáticos nos trabalhos de expressões 

numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações geométricas, 

equações algébricas tabelas e outros.  

Para se chegar aos Modelos Matemáticos tem-se que passar por um 

processo denominado Modelagem Matemática, responsável pelo processo de 

escolher características que descrevem adequadamente um problema de origem 

não matemático, baseado no modelo e realidade, para então colocar tal experiência 

numa linguagem matemática. 

O desenvolvimento prático da Modelagem Matemática é realizado a partir de 

três estágios:  

• Iniciando com o processo de interação, o qual integra duas situações 

aparentemente distintas em linguagem do mundo real para a linguagem do mundo 

matemático. Lança-se ao grupo situações-problema para reflexão e resolução, na 

busca do termo do modelo. 

• Segundo a matematização, isto é realizar a formulação e apresentação da 

resolução do problema, quanto ao termo do modelo.  É nesta etapa que conclui-se a 

interpretação da situação problemática para a linguagem matemática,  

caracterizando o processo por formulas, gráficos, ou expressões matemáticas que 

permite uma solução incontestável, porém o modelo matemático necessitará de 

avaliação para verificar o grau de credibilidade para sua utilização. Para Biembengut 

(2007) esta é a fase mais complexa e desafiadora, pois é nesta que se dará a 
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tradução da situação problema para a linguagem matemática. Assim, intuição e 

criatividade são elementos indispensáveis.  

• Por fim o processo de modelagem matemática que conclui o conjunto dos 

procedimentos que visam abstrair, da realidade a nossa volta, um modelo 

matemático representativo desta realidade. O qual nos permite compreender melhor 

a relação entre os acontecimentos e o mundo, através de analises, reflexões, 

deduções e teste de comprovação, que irá viabilizar sua autenticidade inerente à 

realidade analisada. 

O mundo contemporâneo disponibiliza inúmeros recursos para o 

desenvolvimento da modelagem matemática, tanto no ensino médio como no curso 

superior. Entre tantos recursos citam-se os que podem ser utilizados como 

ferramentas de ensino neste processo da modelagem matemática, como a 

calculadora, computador, multimídia, DVD, etc., sendo que o computador representa 

a tecnologia mais avançada dos tempos atuais.  

Por isso, deve-se empregar deste recurso da tecnologia na modelagem 

matemática, como subsídio para os problemas apresentados.  

Para D’Ambrosio (1998) apud Cury (2004, p. 294): “O saber fazer é 

acompanhado dos saberes necessários à realização técnica, de tal forma que a 

Matemática, na problematização do fenômeno tecnológico, promova a realização 

interdisciplinar com a tecnologia.”  

Tal necessidade de relacionar a prática do ensino da matemática de forma 

integrada às tecnologias e disciplinas tecnológicas é destacada por Laudares (2004), 

em sua pesquisa envolvendo professores de nível superior. Em entrevistas, 

professores do curso de Engenharia de Controle e Automação, Elétrica, Mecânica e 

Mecatrônica relatam: "A Matemática e a Estatística possibilitam aos alunos encontrar 

soluções para problemas tanto na área tecnológica como em outras áreas cientificas 

e até mesmo no cotidiano. Essa deveria ser a pratica do ensino da matemática, 

integrando-a as matérias tecnológicas, mostrando, sempre que é possível, sua 

aplicabilidade."  

No âmbito da Educação Matemática, Penteado (2000) apud Laudares (2004) 

salienta a importância de explorar a tecnologia, em especial o computador, no 

contexto de trabalho do professor e afirma a necessidade de conhecimento de 

Softwares diversos para abordagem dos diferentes tópicos de formação de 

professores à distância cresce a cada ano, e ao mesmo tempo permite reflexão 
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sobre o curso de Modelagem Matemática, bem como analisa o conjunto 

considerando a visão do professor e do aluno. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de todo o desenvolvimento desse trabalho e das reflexões que ele nos 

possibilita podemos resaltar que a formação continuada do professor é de extrema 

importância porque a conduta que o professor deve tomar, a forma como ele deve 

de ensino aprendizagem e modo como ele concebe o seu conhecimento, interfere 

diretamente na formação do aluno. 

Sob essa ótica podemos enfatizar que a experiência vivida pelo professor, 

seja ela a social ou profissional, está impregnada na postura do professor na sala de 

aula e pode modifica e/ou sustentar o modo que acredita e almeja a educação. 

Mudanças educacionais só se farão pertinentes quando os professores 

assumirem que seus papéis frente à educação são extremamente decisivas, pois 

sobre ele está depositada a maior possibilidade de substituição dos objetivos da 

educação. 

Cabe ao professor procurar meios de se manter sempre atualizados frente às 

novas metodologias de ensino e abordagens educativas e a modelagem matemática 

uma das alternativas pedagógicas inovadoras que pode contribuir para que os 

objetivos educacionais sejam atingidos de forma completa. 

Através da modalidade matemática pode-se acreditar que pode ser 

desenvolvida a criatividade e uma postura critica em nossos alunos vislumbrando a 

possibilidade de mudar sua realidade, e sua participação nas diversas participações 

no mundo que vivemos. 

Acredita-se que para obtermos sucesso com a utilização da nova metodologia 

de ensino seria uma reestruturação que não se restringe apenas à capacitação dos 

professores, como parece ser comum de se acreditar.  

Não basta acreditar que os professores não possuem qualificação 

acreditamos que deveria haver mais investimentos de todos os setores da 

educação, e oferecer oportunidade para que os professores ponham em prática o 

que aprenderam nos cursos que fizeram. 
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