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RESUMO
Este trabalho de pesquisa apresenta uma experiência realizada com um grupo de
quinze alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UENF, bolsistas do
PIBID. Esta iniciativa proporcionou aos futuros professores uma vivência com a
Metodologia de Modelagem Matemática, em duas etapas: capacitação para a
utilização da metodologia, incluindo conhecimento teórico e desenvolvimento de
projetos de Modelagem, e experiência prática, com a aplicação dos projetos em
escolas estaduais do Município de Campos dos Goytacazes. Buscamos verificar se,
após essas ações, os licenciandos consideram que esta metodologia pode auxiliálos, de forma significativa, no processo de ensino-aprendizagem e de que modo a
vivência com esta metodologia, no curso de licenciatura em Matemática da UENF,
pode contribuir para a prática docente dos futuros professores. Para essa
investigação, a abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa, possuindo, como
ferramentas, questionários aplicados aos licenciandos. A análise dos dados foi
realizada com auxílio do software NVivo, que permitiu a codificação e categorização
dos dados coletados. Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, pois os
licenciandos verificaram que a Modelagem pode ser considerada uma metodologia
eficaz no ensino/aprendizagem da Matemática, além de proporcionar-lhes grande
contribuição para a prática docente, enquanto futuros professores.
Palavras-Chave: Formação de professores, Modelagem Matemática, Metodologia de
Ensino, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

This research presents an experience conducted with a group of fifteen students of
Degree in Mathematics of UENF, scholarship students of PIBID. This initiative
provided to prospective teachers an experience with mathematical modeling
methodology in two stages: capacitation for the use of the methodology, including
theoretical knowledge and development of modeling projects, and practical
experience with the application of projects on state schools of Campos dos
Goytacazes's City. We seek to check if, after these actions, the degree students
consider that this methodology can help them significantly in the teaching-learning
process and how the experience with this methodology in the course of degree in
Mathematics from UENF, can contribute to teaching practice of the prospective
teachers. For this investigation the research approach used was the qualitative one,
having as tools, questionnaires given to these undergraduate students. The data
analysis was performed with support of the NVivo software, that allowed the coding
and categorization of data collected. The survey results were satisfactory, because
the undergraduate students checked that modeling can be considered an effective
methodology in the teaching/learning process of mathematics in addition to providing
them great contribution to the teaching practice as future teachers.
Key-words: Teacher training, Mathematical Modeling, Teaching Methodology,
Interdisciplinary.
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INTRODUÇÃO

Pesquisas na área de Educação Matemática apontam para dificuldades no
aprendizado dos educandos em diversos níveis (STAHL, 2003; GREGÓRIO, 2011;
SANTOS, 2012). Diante de nossas experiências obtidas em participações em outras
investigações1, pudemos observar professores que utilizam, em suas aulas, o
sistema tradicional, com aulas predominantemente expositivas e respaldadas no
rigor matemático, sem qualquer aplicação prática ou contextualização. Tal
tendência, segundo Porto (1987), traduz o pensamento da escola tradicional,
caracterizado por valorizar o ensino universalista, sem se preocupar, na maioria das
vezes, com o dia a dia do aluno. Nesta metodologia, o professor domina o
conhecimento, seleciona-o e ministra-o, de forma lógica e progressiva, num clima de
ordem, obediência, de forma acabada e inquestionável. Acreditamos ser necessário
que o professor utilize diferentes metodologias de ensino, buscando, entre outros
aspectos, motivar seu aluno, o que poderia influenciá-lo, positivamente, no
aprendizado.
A Modelagem Matemática constitui-se como uma abordagem pedagógica
capaz de associar a matemática à realidade, mediante um processo de investigação.
Ela se caracteriza como um ambiente de aprendizagem2, no qual os educandos são
convidados a indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações
provenientes de outras áreas (BARBOSA, 2001).
Documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (PCNEM), apontam algumas das características da Modelagem3 a serem
desenvolvidas no Ensino Médio. Os PCNEM sinalizam no tópico investigação e
compreensão os seguintes aspectos:

identificar o problema; procurar, selecionar e interpretar informações
relativas ao problema; formular hipóteses e prever resultados;
selecionar estratégias de resolução de problemas; fazer e validar
1

Bolsista do PIBID da UENF (subárea Matemática); programa de extensão da UENF; estágio
supervisionado do curso de graduação (Licenciatura em Matemática da UENF); atividade de pesquisa
em escolas públicas de Campos dos Goytacazes para o Trabalho de Conclusão de Curso, entre
outras.
2 Ambiente de aprendizagem (SKOVSMOSE, 2000) refere-se às condições propiciadas aos alunos
para a realização de atividades pedagógicas.
A partir daqui, deixaremos de utilizar o adjetivo “Matemática” para o termo “Modelagem” – ficando
este implícito – como um recurso para evitar repetições.
3
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conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos
conhecidos, relações e propriedades (BRASIL, 1999, p. 259).

Desta forma, a Modelagem se apresenta, a nosso ver, como uma proposta
significativa, pois permite interpretar e compreender os mais diversos fenômenos do
nosso cotidiano. Além disso, relaciona o conteúdo muitas vezes isolado da sala de
aula com o dia a dia dos alunos e, se trabalhada de maneira eficaz, implicará,
segundo Barbosa (2003), um ensino com maior motivação, facilitação da
aprendizagem e como base para aplicação da matemática em diferentes áreas.
Como afirma Bassanezi (2002), a Modelagem pode ser um caminho para tornar a
Matemática, em qualquer nível, mais atraente, agradável e motivadora.
Assim, nos cursos de Licenciatura, acreditamos que os futuros professores
devem ter a oportunidade de vivenciar a prática de situações investigativas que
abordem a Matemática aplicada a contextos, como argumenta Meyer et al. (2011):
Os futuros professores deverão ser preparados para que eles, junto
com os seus alunos, atuem como pesquisadores de sua vivência
cotidiana e, a partir delas, possam buscar os sentidos que são
produzidos nas regras e convenções. (p. 66)

A experiência com a metodologia de Modelagem na formação inicial do
professor poderá refletir no ensino de matemática na Educação Básica, onde irão
atuar no futuro.
Diante

destas constatações

buscamos, nesta pesquisa,

trabalhar a

metodologia de Modelagem com alunos do curso de Licenciatura em Matemática da
UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), bolsistas do
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), não se limitando a
aplicar aspectos inerentes à Modelagem enquanto metodologia de ensino, mas
também procurando incorporá-la à prática do futuro professor.
A ideia de realização deste trabalho, com alunos futuros professores de
Matemática, surgiu de indagações pessoais desde a minha graduação, que se deu
também na Licenciatura em Matemática da UENF, onde me questionava sobre uma
melhor preparação que poderíamos ter, talvez com uma carga horária maior, com
relação à utilização de metodologias diversificadas de ensino da Matemática, com
vivências práticas e experiências com alunos. Quando já formada e iniciando a
minha atuação como professora, senti falta de maior preparo com relação às
diversas metodologias alternativas que poderiam ser aplicadas em sala de aula, pois
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não há na grade curricular desta licenciatura disciplinas específicas relacionadas a
cada uma delas.
A escolha de utilizar a Modelagem na formação dos futuros professores se
deu por acreditar no potencial desta metodologia e por já ter vivenciado seus bons
resultados no processo de ensino/aprendizagem em pesquisa anterior de Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC).
Ao final deste trabalho com os licenciandos, pretendemos analisar as
contribuições do uso desta metodologia para a prática docente dos mesmos.
Trilhando este caminho, acreditamos estar oportunizando mais experiências para
esses futuros professores e, consequentemente, gerando uma maior reflexão deles
quanto a sua práxis.

Questão-Problema

De que modo a utilização da metodologia de Modelagem, no curso de
licenciatura em Matemática da UENF, pode contribuir para a prática docente dos
futuros professores?

Hipótese

Temos, como hipótese, que a utilização da Modelagem, enquanto
metodologia de ensino, pode auxiliar, significativamente, o professor no processo de
ensino-aprendizagem e, se convenientemente trabalhada nos cursos de formação
de professores, pode contribuir, positivamente, para a prática docente dos mesmos.

Objetivo Geral
 Verificar se, após capacitação e experiência prática, em sala de aula, com a
metodologia de Modelagem, os licenciandos consideram que ela pode auxiliálos,

de

forma

significativa,

no

processo

de

ensino-aprendizagem

e,

consequentemente, se a vivência obtida com esta metodologia pode contribuir,
positivamente, para a sua formação como futuros professores.
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Objetivos Específicos

1) Identificar

quais

são

os

principais

desafios

no

processo

de

ensino/aprendizagem que um professor de Matemática enfrenta no dia a dia da
sala de aula e analisar se a Modelagem pode auxiliar o professor a superá-los
ou, pelo menos, minimizá-los;
2) Apontar os principais aspectos positivos e as dificuldades na utilização da
Modelagem como metodologia de ensino;
3) Verificar se, após conhecer e trabalhar com a Modelagem, os licenciandos a
utilizariam na sala de aula como professores.

Metodologia

Diante do objeto de estudo proposto, apresentamos o caminho adotado, bem
como os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa, do levantamento
de dados e da análise dos resultados.
A abordagem de pesquisa escolhida foi a qualitativa, pois buscamos
compreender o fenômeno a ser estudado que, neste tipo de pesquisa, geralmente,
está relacionado aos sentimentos, às emoções, às motivações, crenças e
pensamentos da população estudada (SHMERLING, 1993 apud SANTROCK, 2003).
Esse tipo de abordagem envolve um processo de análise e reflexão buscando
compreender, em detalhes, o objeto de estudo em seu contexto, tendo como
ferramentas a observação, aplicação de questionário, entrevistas e análise de dados
(OLIVEIRA, 2008).
A Modelagem, utilizada nesta pesquisa, já é uma proposta corrente na
Educação Matemática, como afirma Barbosa (2002). Na visão de Silveira e
Rodrigues (2007, p. 1) “a Modelagem Matemática no ambiente escolar se diferencia
das demais metodologias por não se preocupar apenas com a resolução de um
problema matemático, mas ir além, questionando o próprio mundo através da
matemática”. Ela possui como enfoque a verificação, formulação e solução de
problemas do cotidiano por meio da Matemática, permitindo ao professor trabalhar
com os conteúdos relacionados a contextos do dia a dia. Desta forma, acreditamos
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que a Modelagem surge como um conhecimento necessário para a formação inicial
dos professores.
Esta pesquisa teve como principal enfoque o trabalho com quinze alunos,
futuros professores, da licenciatura em Matemática da UENF, bolsistas do PIBID.
Por meio desse Programa, eles atuaram com projetos de Modelagem em duas
escolas estaduais da cidade de Campos dos Goytacazes. O trabalho se deu com
capacitação dos licenciandos, elaboração e aplicação de projetos em turmas de
Ensino Médio.
Visando a responder à questão da pesquisa, o instrumento de coleta de
dados utilizado foi o questionário, aplicado aos licenciandos. De posse destas
respostas, a análise da pesquisa ocorreu utilizando o software NVivo, que auxiliou
no processo de tratamento dos dados, por meio de separação das variáveis em
palavras-chave, códigos, categorias e subcategorias, buscando, por fim, obter
subsídios para análise e interpretação dos resultados.
A pesquisa se apresenta, no primeiro capítulo, tratando da Modelagem na
visão de autores como Bassanezi (2002), Ferreira (1998), Biembengut (1997),
abordando as etapas para se chegar num modelo que represente uma situação da
realidade. É discutida, também, a utilização da Modelagem como metodologia no
ensino da Matemática, suas vantagens, justificativas para sua utilização e possíveis
casos de aplicação, segundo autores como Barbosa (2003), Vertuan (2007), Meyer
(2011), entre outros.
No segundo capítulo, abordamos questões sobre a formação dos professores
de Matemática, como, por exemplo, os problemas e carências que vêm ocorrendo
nos cursos de licenciatura e a necessidade de um enfoque maior para disciplinas de
Educação Matemática. Tratamos, especificamente, sobre a Modelagem, sob a ótica
de autores como Barbosa (2001), D’Ambrósio, B. (1993), D’Ambrósio, U. (2001),
Meyer (2011), SBEM (2003), entre outros. Ainda neste capítulo, falamos também
sobre o PIBID e sua contribuição para a formação do professor.
No terceiro capítulo, destacamos a conceituação sobre pesquisa qualitativa,
conforme Bogdan e Biklen (1994), Silva e Menezes (2001), Oliveira (2008), entre
outros. Nesta abordagem, tratamos outros aspectos como os diversos tipos de
análise de conteúdo, as fases de codificação, categorização, etc, tendo como
principais autores Bardin (1977), Graneheim e Lundman (2003) e Hsieh e Shanon
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(2005), sobre o estudo de caso e suas características, baseando-se, principalmente,
em Yin (2001) e Oliveira, Maçada e Goldoni (2006), sobre a utilização de
computadores para análise qualitativa, de acordo com Blismas e Dainty (2003) e
especificamente, sobre o software NVivo.
A descrição da pesquisa, a forma como se desenvolveu, o cronograma de
execução, a capacitação e os projetos elaborados com os licenciandos foram
abordados no capítulo 4. Também neste capítulo, tratamos dos instrumentos de
coleta de dados utilizados, os questionários.
No capítulo 5 apresentamos os dados levantados, sua análise e discussões.
Por fim, após o quinto capítulo, damos início à conclusão do trabalho.
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1- A MODELAGEM MATEMÁTICA

Apresentaremos, neste capítulo, uma visão dos autores utilizados como base
desta pesquisa no que diz respeito à metodologia de Modelagem e a sua utilização
no ensino da Matemática.
Para Biembengut (2003), a Modelagem é o processo que envolve a obtenção
de um modelo, sendo essa uma ponte de interação entre a Matemática e a
realidade, que geralmente são tidos como conjuntos disjuntos. Segundo a autora,
para se elaborar um modelo é necessário possuir além do conhecimento
matemático, visto que é fundamental fazer uso da intuição, criatividade e habilidade
de jogar com as variáveis envolvidas, interpretando o contexto e procurando
discernir sobre qual conteúdo matemático melhor se adapta para modelar a situação
estudada. Mas, mesmo que o conhecimento matemático não seja o único
necessário, ele é fundamental para a construção de um modelo, pois quanto maior
for este conhecimento, maiores serão as possibilidades de resolver questões que
exijam uma matemática mais avançada.
Ainda segundo a autora, podemos observar diversas situações no nosso
cotidiano que requeiram a utilização da matemática, mesmo que elementar, para se
chegar a soluções. Essas situações ocorrem de maneira intuitiva, como por
exemplo:
 O tempo necessário para percorrer uma distância de quarenta
quilômetros, mantendo-se a velocidade do veículo a uma média de oitenta
quilômetros por hora;
 A área de um terreno de forma retangular;
 A quantidade permitida e o período apropriado para a caça de um animal
predador, sem que isso interfira no ecossistema;
 A melhor forma para reduzir o “retrabalho” em uma fábrica.
Esses e muitos outros problemas, quando quantificados, necessitam de
uma formulação matemática adequada. Então, “um conjunto de símbolos e relações
matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno ou problema real,
denomina-se “modelo matemático” (Biembengut, 2003, p. 12).

17

Bassanezi (2002) define Modelagem como um processo dinâmico utilizado
para obtenção de modelos matemáticos e consiste, essencialmente, na arte de
transformar situações da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los,
interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Segundo ele e Ferreira
(1998), a Modelagem busca, a partir de um problema não matemático, sua solução
através de um modelo dentro de uma teoria matemática conhecida que facilite sua
obtenção. A figura 1 mostra um dos esquemas que podem traduzir o processo de
uma Modelagem.

Figura 1 – Esquema simplificado da Modelagem Matemática.
Fonte: Adaptado de Biembengut (2003)

De acordo com o esquema, as diversas etapas são apresentadas, segundo
Biembengut (2003):

a) 1ª etapa - Problema do cotidiano/não-matemático
Definida a situação que se pretende estudar, deve ser feita uma pesquisa
sobre o assunto indiretamente (livros, internet, jornais e revistas) e diretamente
(dados experimentais obtidos por especialistas da área). Nesta etapa, ocorre o
reconhecimento da situação problema e a familiarização. A situação-problema tornase mais clara à medida que se vai interagindo com os dados.
b) 2ª etapa – Matematização
Esta etapa é a mais complexa e “desafiante”, subdividindo-se, em geral, em
formulação do problema e resolução ou resolução aproximada. É aqui que se dá
“tradução” da situação problema para linguagem matemática. Intuição e criatividade
são elementos indispensáveis.
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Na formulação e na avaliação de hipótese, vários itens são importantes:
1. Classificar as informações (relevantes e não relevantes), identificando fatos
envolvidos;
2. Decidir quais os fatores a serem perseguidos – levantando hipóteses;
3. Identificar constantes envolvidas;
4. Generalizar e selecionar variáveis relevantes;
5. Selecionar símbolos apropriados para estas variáveis, e
6. Descrever estas relações em termos matemáticos.
Deve-se terminar esta subfase com um conjunto de expressões aritméticas,
fórmulas ou equações algébricas ou ainda gráficos, que levem a uma solução ou
permitam a dedução de uma solução. O resultado desta etapa será o modelo
matemático encontrado.
Na resolução do problema em termos do modelo, a situação passa a ser
resolvida ou analisada com o ferramental matemático de que se dispõe. Isto requer
um bom conhecimento sobre as entidades matemáticas usadas na formulação.
c) 3ª etapa - Modelo Matemático/Resultado
Ao finalizar o modelo, é necessária uma checagem para verificar até que nível
ele se aproxima da situação-problema representada e, a partir daí, poder utilizá-lo.
Neste caso, faz-se primeiro a interpretação do modelo e, posteriormente, verifica-se
a sua adequabilidade (validação), retomando a situação-problema investigada,
avaliando o quão ela é significativa e relevante à solução. Se o modelo não atender
às necessidades que o gerou, o processo deve ser retomado à 2ª etapa, mudando a
hipótese, as variáveis, entre outros.
De acordo com D’Ambrósio U. (1996), o modelo é o ponto de ligação entre as
informações captadas pelo indivíduo e sua ação sobre sua realidade e é criado por
ele como um instrumento de auxílio para a compreensão da mesma. O processo de
modelagem, ou seja, o caminho de criação do modelo, ainda segundo o autor, é o
processo mediante o qual se definem as estratégias de ação do sujeito sobre a
realidade.
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1.1 - A Modelagem no ensino da Matemática

Meyer et al. (2001) afirma que profissionais da área de Matemática, mais
especificamente, os matemáticos puros, produzem conhecimentos matemáticos nas
academias, visando ao desenvolvimento da Matemática. Já os matemáticos
aplicados, utilizam as ferramentas construídas pelos matemáticos puros para
estudar, compreender e ajudar a resolver determinados problemas. Estes últimos
estudam e aprendem Matemática, buscando resolver problemas que envolvam essa
ciência.
Mas o que essas questões de Matemática pura e aplicada teriam em comum
com a Modelagem Matemática no ensino? Segundo Meyer et al. (2011),
pesquisadores matemáticos tomaram emprestada essa ideia de Matemática
Aplicada e a colocaram no âmbito da Educação Matemática, ou seja, buscando
inseri-la no contexto da sala de aula. Porém, diferentemente do ambiente em que
um matemático aplicado trabalha, onde o mesmo não possui o dever de educar
matematicamente ninguém, aqui estamos trabalhando com novos protagonistas, os
alunos. Com essa utilização de uma Matemática Aplicada no ensino, os professores
podem mostrar aos alunos que existem respostas para aquelas perguntas que eles
costumam fazer: “Para que serve isso?”, “Para que serve a Matemática?”, ou seja, a
Matemática serve para que possamos fazer uso dela, e, a partir disso, compreender
mais a realidade que nos cerca. Ainda segundo o autor, quando tratamos essa
questão de utilizar Matemática para entender a realidade, no caso da Modelagem,
iremos buscar entender a realidade dos alunos e de suas comunidades. Ele diz que
os professores de Matemática devem:
Estar dispostos a discutir, nas escolas, problemas advindos da realidade
dos alunos. Problemas de fora da escola. E isso, se algum dia for
incorporado nas nossas escolas, mudará muito nossas práticas
educacionais. (p. 40)

A Modelagem no ensino proporciona um ambiente de problematização e de
investigação. O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas
enquanto que o segundo, à busca, seleção, organização e manipulação de dados e
informações e reflexão sobre elas. Essas duas atividades não são separadas, mas
relacionadas no processo de construção das atividades propostas aos alunos
(BARBOSA 2003). Ainda segundo o autor, o ensino de Matemática deve ser
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contextualizado, permitindo que os estudantes desenvolvam uma relação do
abstrato para o concreto.
Meyer et al. (2011) afirma que a maioria das pessoas não consegue
relacionar a Matemática com o seu cotidiano e nem com outras áreas do
conhecimento porque, para elas, esta se encontra em um ambiente isolado dos
demais, em um universo à parte. Para isso, ele afirma que é essencial que, nas
aulas de Matemática, ao invés de problemas com respostas definidas sejam
propostos problemas envolvendo situações reais, fazendo com que os alunos
relacionem o universo matemático com o mundo real. Uma das maneiras de se fazer
isso é através da Modelagem.
Ainda segundo o autor, a Modelagem permite a manipulação de situações
relacionando-as com os objetos matemáticos, rompendo com a ideia de que
somente o professor ensina e levando-nos a crer que o conhecimento não está
somente no sujeito, nem somente no objeto, mas na interação entre ambos. Para
ele:
É fundamental que os alunos saibam aprender, saibam que nunca vamos
conseguir ensinar ou mostrar toda a Matemática de que eles vão necessitar.
O que precisamos fazer é habilitar os alunos a aprender e a ter confiança
em si próprios de que conseguirão fazê-lo. Aprender a formular e a resolver
uma situação e com base nela fazer uma leitura crítica da realidade. Mas
quais as situações que os alunos querem saber resolver? Principalmente
aquelas que envolvam problemas relacionados ao seu cotidiano
extraescolar. É aqui que entra a Modelagem (MEYER et al, 2011, p. 26).

De acordo com Burak (1987), a prática de Modelagem faz o caminho inverso
do ensino tradicional, inicia-se com situações-problema que desencadearão os
conteúdos matemáticos para solucionar o(s) problema(s). Diante disso, novas
atitudes e comportamentos surgirão no processo de ensino, “o aluno passa de mero
espectador para investigador e o professor caracteriza-se como instigador e
mediador” (SILVA; DALTO, 2011, p. 186).
Vertuan (2007) aponta que, ao estudar situações da realidade e verificar a
aplicabilidade em diferentes contextos, os alunos, além de entenderem melhor a
realidade que os cerca, podem ter uma visão mais ampla da Matemática e construir
o conhecimento a respeito dos aspectos com que se deparam nas atividades de
Modelagem.
Segundo Meyer et al. (2011), “a Modelagem não trabalha com problemas
inventados, “teóricos” – aqueles que, de modo um tanto injusto, chamamos
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pejorativamente de ‘problemas de livro texto’ –, mas com problemas reais” (p .3435). Trata-se de uma característica essencial para se trabalhar com a Modelagem na
sala de aula, fazendo com que os educandos compreendam o que se quer em cada
conteúdo matemático, diferente do que ocorre no ensino que é apenas tradicional.
Segundo Barbosa (2003), a Modelagem pode levar a uma variação quanto à
extensão e às tarefas que cabem ao professor e ao aluno. O autor enumera três
“casos” possíveis na sua aplicação.
No caso 1, o professor apresenta um problema, devidamente relatado, com
dados qualitativos e quantitativos, cabendo aos alunos a investigação. Neste caso, o
estudante recebe os dados.
No caso 2, os alunos deparam-se apenas com o problema para investigar,
mas têm de sair da sala de aula para coletar dados. Ao professor cabe a tarefa de
formular o problema inicial. Neste caso, os alunos são mais responsabilizados pela
condução das tarefas.
E, por fim, no caso 3, a formulação do problema, a coleta de dados e a
resolução são tarefas dos alunos.
Os três casos mostram como a Modelagem pode ser flexível no planejamento
do professor. Pode-se iniciar de maneira simples, como no caso 1; e pode ser um
projeto mais longo, como nos casos 2 e 3.
Como afirmam Almeida e Dias (2004), o envolvimento do aluno com as
atividades de Modelagem é um processo gradativo, aumentando no decorrer das
atividades. Dessa forma, na medida em que o aluno vai realizando as atividades nos
diferentes momentos “[...] a sua compreensão acerca do processo de modelagem,
da resolução dos problemas em estudo e da reflexão sobre as soluções encontradas
vai se consolidando” (ALMEIDA;DIAS,2004 apud VERTUAN, 2007, p.39).
A utilização da Modelagem leva a um método de ensino diferenciado, “as
atividades se constituem na ação de refletir, de fazer, de construir e de generalizar”
(BURAK, 1987, p. 34) e a uma estratégia de ensino que evidencia o aluno como
protagonista. Seu uso é justificado por levar a (SILVEIRA; RIBAS, 2004):
 Motivar os alunos e o professor;
 Facilitar a aprendizagem. O conteúdo matemático passa a ter mais
significação, deixa de ser abstrato e passa a ser concreto;
 Preparar para a profissão;
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 Desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo;
 Desenvolver o aluno como cidadão crítico e transformador de sua realidade;
 Compreender o papel sociocultural da matemática.
Conforme mencionado por Blum e Niss (1991, p. 42) na literatura da Educação
Matemática, destacam-se cinco argumentos relevantes para a inclusão da
Modelagem nos currículos de Matemática. São eles:
 o argumento “formativo” – destacam aplicações matemáticas, modelagem e
resolução de problemas como formas de desenvolver competências e
atitudes de caráter exploratório, criativo e para estimular a confiança nos
alunos;
 o argumento de “competência crítica” – enfatiza a preparação dos alunos para
atuarem como cidadãos críticos na sociedade, analisando e avaliando
exemplos de aplicações da matemática;
 o argumento de “utilidade” - ressalta que o ensino de matemática pode
preparar os alunos para utilizarem a matemática praticando modelagem, a
partir de variados contextos;
 o argumento da “imagem da matemática”- constitui um componente que
fornece aos alunos uma imagem rica e completa da Matemática, como
ciência, campo de atividade social e cultural;
 o argumento de "promoção da aprendizagem de matemática” - proporciona a
aquisição de conceitos matemáticos, métodos e soluções dos problemas,
além de motivar nos estudos, ajuda os alunos a pensar matematicamente.
Neste sentido, Biembengut (2003, p. 29) afirma que:
A condição necessária para o professor implementar modelagem no ensino
– modelação – é ter audácia, grande desejo de modificar sua prática e
disposição de conhecer e aprender, uma vez que essa proposta abre
caminho para descobertas significativas.

A autora enfatiza que é importante o professor buscar um embasamento
teórico sobre a Modelagem, pesquisas, experiências no ensino, resultados de
trabalhos realizados, porém somente isso não é suficiente para se pôr em prática a
metodologia. Habilidade e segurança só serão solidificadas com a experiência.
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2 – A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA

A formação inicial ou continuada do professor será a base para sua atuação
na vida profissional e impactará diretamente no ato de ensinar, como afirmam
Albuquerque e Gontijo (2013). Uma das questões levantadas nas discussões sobre
a formação do professor de Matemática é a inserção, no currículo das licenciaturas,
de disciplinas da área de educação matemática, pois esta área se caracteriza como
“uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e o
domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou
à

apropriação/construção

do

saber

matemático

escolar”

(FIORENTINI;

LORENZATO, 2006, p. 5).
A maioria dos programas de Licenciatura em Matemática ainda focalizam
suas disciplinas no cientificismo matemático, sendo um modelo pautado na
separação de conhecimentos matemáticos com os pedagógicos (MEYER et al.,
2011).
D’Ambrósio, B. (1993) acredita que um professor formado em um programa
que não oferece experiências em sala de aula com metodologias diferenciadas
(jogos, modelagem, situações lúdicas, investigações,...) não estará preparado para
utilizá-las e assim não poderá assumir os desafios das novas propostas curriculares,
ensinando da maneira tradicional como lhe foi ensinado, sem abrir espaço no
processo de ensino/aprendizagem para a criatividade dos alunos. Nesse sentido,
considera ser importante que, no ensino superior, os futuros professores possam ter
a vivência de situações que favoreçam a real construção de conceitos matemáticos
e não fiquem apenas nas definições.
Apenas o conhecimento de aspectos teóricos da Matemática não é suficiente
para a formação de um profissional adequado para a sociedade de hoje, como
afirma D’Ambrósio, U. (2001, p. 20): “O mundo atual está a exigir outros conteúdos,
naturalmente outras metodologias, para que se atinjam os objetivos maiores de
criatividade e cidadania plena.”, sendo assim necessário repensar os currículos de
cursos de formação de professores para que se adéquem às novas necessidades do
ensino hoje.
Os Referenciais para Formação de Professores, Brasil (1999, p. 16),
evidenciam “[...] que a formação de que dispõem os professores, hoje, no Brasil, não
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contribui suficientemente para que seus alunos se desenvolvam como pessoas,
tenham sucesso nas aprendizagens escolares [...]”. Também cita que há uma
grande distância entre o conhecimento e a atuação por uma grande parte dos
professores, ou seja, há uma carência na vivência prática nos programas de
formação.
A Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) divulgou os
principais problemas relativos à formação de professores de matemática nos cursos
de Licenciatura. Dentre esses problemas, destacam-se:
A não incorporação, nos cursos, das discussões e dos dados de pesquisa
da área da Educação Matemática; uma Prática de Ensino e um Estágio
Supervisionado, oferecidos geralmente na parte final dos cursos, realizados
mediante práticas burocratizadas e pouco reflexivas que dissociam teoria e
prática, trazendo pouca eficácia para a formação profissional dos alunos. O
isolamento entre escolas de formação e o distanciamento entre as
instituições de formação de professores e os sistemas de ensino da
educação básica. A desarticulação quase que total entre os conhecimentos
matemáticos e os conhecimentos pedagógicos e entre teoria e prática
(SBEM , 2003, p. 5-6).

Podemos observar que problemas como esses citados pela SBEM, que giram
em torno da carência de prática na formação dos professores e a falta de uma real
construção do conhecimento Matemático, que relacione teoria e prática, não são
recentes. Estes já foram evidenciados pelos Referenciais para a Formação de
Professores, em 1999 e, mesmo assim, continuam sendo obstáculos na formação
dos professores até hoje.
2.1 - A Modelagem Matemática na formação de professores
Segundo

(THOMPSON,

1992

apud

BARBOSA,

2001),

o

papel

desempenhado pelos professores é estratégico em qualquer proposta curricular,
pois são eles que organizam, decidem e orquestram as atividades de sala de aula.
Ainda segundo o autor, os professores interpretam e implementam novas propostas,
à luz de seus conhecimentos e concepções. Desta forma, quando tratamos da
proposta de Modelagem no ensino, uma das principais questões a ser considerada
deve ser a formação de professores.
Para Meyer et al. (2011), formar professores numa ética em que os
conhecimentos matemáticos ganhem significados nos usos que se fazem deles,
significa buscar alternativas pedagógicas, significa desconstruir a ideia de que
somente a transmissão de conhecimentos é o importante e colocar em foco saberes
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e conhecimentos mais amplos do que aqueles que são contemplados na
Universidade, ampliando seu campo de ação e redimensionando seu trabalho a
outros espaços do saber. Nessa perspectiva de formação de professores é que a
modelagem pode ser incorporada nos cursos de Licenciatura.
Ainda segundo o autor, o trabalho da Modelagem com a formação de
professores deve ter o foco de fazer com que os futuros professores percebam que
as regras e convenções da Matemática ganham muito mais significado quando são
utilizadas relacionadas ao contexto e situações do cotidiano, onde as mesmas são
aplicadas, e não apenas na transmissão de conteúdos descontextualizados,
mostrando que o conhecimento não está pronto e acabado, mas sim em constante
construção. Este trabalho poderá desmistificar alguns paradigmas criados sobre o
formalismo da Matemática, como por exemplo, que ela deve ser utilizada somente
para desenvolver o raciocínio e fornecer aos educandos teoremas, propriedades,
postulados e conhecimentos preestabelecidos.
Buscando esse novo enfoque nos cursos de Licenciatura em Matemática, as
salas de aula desses cursos também devem ter uma dinâmica diferente da
tradicional, onde os trabalhos em grupos devem ser explorados, buscando uma
abordagem mais participativa, onde o futuro professor passe da passividade de
aulas expositivas e de mero espectador para uma dinâmica de integração e
criatividade. Dessa maneira, tal formação irá mostrar aos futuros professores que,
muito além de mero transmissor de conteúdos, sua principal função na escola será a
de orientar, propor pesquisas e caminhos, por meio dos quais os alunos poderão
fazer uso da Matemática para entender e compreender situações do seu cotidiano
(MEYER et al., 2011).
Segundo Barbosa (2001), nos programas de formação de professores, as
ações de Modelagem devem se basear no conhecimento prático do professor,
sendo necessário, igualmente, envolvê-los no conhecimento associado às questões
curriculares, didáticas e cognitivas da Modelagem na sala de aula, as quais só têm
sentido na própria prática. Ele afirma que:
Trata-se daqueles conhecimentos que o professor gera nas
situações, nos acertos e dilemas da própria prática de Modelagem na
sala de aula. O professor deve ter a oportunidade de refletir sobre as
experiências com Modelagem no contexto escolar: como
organizaram, que estratégias utilizaram, que dificuldades tiveram, de
que forma os alunos reagiram, como foi a intervenção do professor,
etc. A reflexão sobre estas vivências possibilita aos professores a
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geração de conhecimentos que possam subsidiar suas práticas
pedagógicas com Modelagem (2001, p. 9).

Como afirmam Amit & Hillman (1995 apud BARBOSA, 2001), é necessária
uma fase em que os futuros professores possam conduzir as atividades de
Modelagem por si mesmos, como se fossem alunos. Assim, eles podem se
familiarizar com os procedimentos utilizados em Modelagem, tais como o
levantamento de hipóteses, validação e suas respectivas atitudes. Ao terem
experiências com Modelagem na posição de aprendiz, eles podem projetar suas
ações para seu trabalho. Questões do tipo “Estas atividades poderiam ser realizadas
em sala de aula? Como?” podem gerar reflexões interessantes, a partir das suas
próprias experiências com Modelagem (BARBOSA, 2001).
Além dos futuros professores obterem experiência com a Modelagem como
aprendiz, diversos autores defendem a necessidade de que eles desenvolvam
intervenções em salas de aula utilizando a metodologia de Modelagem (Fiorentini,
Souza Jr. & Melo, 1998; Perez, 1999; Polettini, 1999). Assim, eles podem
experimentar como o contexto de uma sala de aula reage ao uso desta metodologia
e, consequentemente, desenvolver seus próprios saberes sobre a utilização da
Modelagem em sala de aula e questionar as suas concepções, mas lembrando que
a experiência deve sempre vir acompanhada da reflexão, a qual deve acompanhar
todas as fases da intervenção (BARBOSA, 2001).
Alguns pesquisadores comentam sobre a inserção da Modelagem na
formação de professores. Por exemplo, para Barbosa (2002, p. 1):
se a Modelagem é uma proposta corrente na Educação Matemática, os
professores devem conhecê-la para decidirem autonomamente sobre a
inclusão desse ambiente de aprendizagem - e de que modo - nas suas
práticas docentes.

Para Almeida e Dias (2007, p. 258), a Modelagem na formação inicial pode
ser um espaço de “produção e negociação de significados, contribuindo para a
elaboração/construção e apropriação compreensiva e crítica do conhecimento
matemático”. Assim, como outras tendências da Educação Matemática ela passa a
ser vista como um conhecimento essencial na formação de professores.
Com essas ações espera-se então que os futuros professores desenvolvam
habilidades de observação e análise da sala de aula e, principalmente, que ganhem
familiaridade com a integração da Modelagem como abordagem pedagógica no
currículo de Matemática. (BARBOSA, 2001)

27

2.2 – O PIBID e sua contribuição para a formação do professor
Segundo publicação no portal4 da CAPES em 2008, O PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação
básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de
projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação
Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública de
ensino. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula
da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação
superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.
O Programa tem como outros objetivos:


Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;



Contribuir para a valorização do magistério;



Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;



Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar, que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem;



Incentivar

escolas

públicas

de

educação

básica,

mobilizando

seus

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e


Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura.
O PIBID pode vir a oferecer uma grande contribuição, visto que a estrutura

dos cursos de licenciatura em Matemática tem apresentado deficiências quanto à
formação dos futuros professores, o que vem prejudicando a qualidade de ensino de
4

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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Matemática nas escolas, quando estes alunos em formação se tornam efetivamente
docentes. Esta realidade é destacada nos Parâmetros Curriculares de Matemática:
Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática estão
relacionados ao processo de formação do magistério, tanto em relação à
formação inicial como à formação continuada. Decorrentes dos problemas
da formação de professores, as práticas na sala de aula tomam por base os
livros didáticos, que, infelizmente, são muitas vezes de qualidade
insatisfatória. A implantação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra
na falta de uma formação profissional qualificada, na existência de
concepções pedagógicas inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às
condições de trabalho. (BRASIL, 1997, p. 22).

Segundo Tardif (2002), o professor ideal deve conhecer não somente sua
disciplina e seu programa, mas também possuir certos conhecimentos relativos à
educação e à pedagogia, construindo um saber prático baseado em sua experiência
cotidiana com os alunos.
De acordo com nossa experiência, observamos que, muitas vezes, o
professor recém-formado choca-se com a realidade complexa de uma sala de aula,
onde não basta que ele conheça e domine bem a sua disciplina, mas deve possuir
artifícios para conseguir lidar com os diferentes tipos de alunos, com as diferentes
dificuldades encontradas, o que só se adquire na experiência prática. Se o professor
não tiver vivenciado qualquer experiência em sala de aula na sua formação, ele não
terá parâmetros de atuação. Sendo assim, mostra-se necessário que o mesmo traga
consigo uma boa formação pedagógica, onde tenha tido vivência com a sala de
aula, com metodologias diversificadas, atividades de debates, dentre outras.
Nesta perspectiva, o PIBID pode vir a somar como um possível caminho para
enfatizar a relação entre aprender e ensinar Matemática, reforçando essa interrelação. Como afirma Bauersfield (1995, apud SUTHERLAND, 2009, p. 70):
Na formação dos professores, é preciso que o foco esteja na construção
coletiva do conhecimento de que se professores e alunos desenvolvem e
aprofundam juntos um jogo de linguagem específica e diferenciada,
baseado em experiências, atividades e objetivos tidos como compartilhados,
haverá melhores chances para um entendimento mútuo suficiente e para
uma interação efetiva.
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3- PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa busca o entendimento das razões e motivos que levam
o indivíduo a ter um determinado comportamento. É uma pesquisa que não se
preocupa, necessariamente, com dados numéricos, quantificáveis. Algumas de suas
vantagens são: a oportunidade do pesquisador em observar, interpretar a linguagem
“não verbal” de seu objeto de pesquisa; a sinergia entre o pesquisador e o objeto em
estudo; o aprofundamento das respostas, etc (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Ainda
segundo os autores, este tipo de pesquisa é aquela em que o investigador procura
entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o
que são esses significados. Ou seja, na pesquisa qualitativa, os pesquisadores
priorizam compreender melhor a experiência e o comportamento humano.
Silva e Menezes (2001) apresentam as características desse tipo de
pesquisa:
não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar
seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos
principais de abordagem (p. 20).

O método qualitativo, quando utilizado numa pesquisa, produz uma
abundância de informações detalhadas sobre um número menor de pessoas e
casos. Isso aumenta o entendimento desses casos e situações estudados, mas
reduz a generalidade (PATTON, 1990 apud STAHL, 2003).
Segundo Oliveira (2008), esse tipo de abordagem envolve um processo de
análise e reflexão, buscando compreender, em detalhes, o objeto de estudo em seu
contexto, tendo como ferramentas a observação, aplicação de questionário,
entrevistas e análise de dados.
Tendo em vista esta perspectiva, optamos, nesta pesquisa, pela análise
qualitativa, como meio de análise, por entendermos que suas características
envolvem a obtenção de dados descritivos obtidos no contato direto do pesquisador
com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa
em retratar a perspectiva dos participantes (Bogdan & Biklen, 2003).
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3.1 – Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo é um dos vários métodos de pesquisa utilizados para
analisar os dados de um texto. Inicialmente, os pesquisadores utilizavam esta forma
de análise, tanto como um método qualitativo como quantitativo, em seus estudos
(Berelson, 1952). Mais tarde, ela foi utilizada, principalmente, como um método de
pesquisa quantitativa, com dados de texto codificados em categorias e, em seguida,
descrito por meio de estatística. Embora, tradicionalmente, a análise de conteúdo
tenha uma abordagem quantitativa, o viés qualitativo tem sido crescente nos últimos
anos (GRANEHEIM, LUNDMAN, 2003).
Segundo Bardin (1977, p. 114):
Na medida em que a análise de conteúdo é utilizada como um
instrumento de diagnóstico, de modo a que se possam levar a cabo
inferências especificas ou interpretações causais sobre um dado
aspecto da orientação comportamental do locutor, o seu
procedimento não é obrigatoriamente quantitativo, como até então se
admitia.

Para Bardin (1977, p.31), a análise de conteúdo é, não só um instrumento,
mas um “leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único instrumento, mas
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de
aplicação muito vasto: as comunicações”. Seguem-se vários caminhos, inclusive
dando margem a pesquisas de natureza quantitativa ou qualitativa.
Para Graneheim e Lundman (2003), o pressuposto básico na análise de
conteúdo qualitativa é que a realidade pode ser interpretada de várias maneiras e o
entendimento é dependente de interpretação subjetiva. Nesse sentido, um texto
sempre envolve múltiplos significados e o resultado da análise dependerá,
principalmente, do pesquisador que a analisou. Os dados para análise podem ser do
tipo verbal, impresso, ou eletrônico e podem ser obtidos por meio de respostas
narrativas, questões semi-abertas, entrevistas, grupos focais, observações ou mídia
impressa, como artigos, revistas, livros ou manuais (KONDRACKI e WELLMAN,
2002). A análise qualitativa vai além da simples contagem de palavras para
examinar, intensivamente a linguagem para o propósito de classificar grandes
quantidades de texto em um número eficiente de categorias que representam
significados similares (WEBER, 1990).
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3.1.1 - Tipos de Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo qualitativa é definida, então, como um método de
pesquisa para a interpretação subjetiva do conteúdo dos dados de um texto pelo
processo sistemático de codificação e identificação de temas ou padrões (HSIEH e
SHANON, 2005). Este tipo de análise engloba três abordagens: a convencional, a
direta e a somativa.
3.1.1.1 – Análise de Conteúdo Convencional

A análise de conteúdo convencional é comumente usada quando o objetivo
do estudo é descrever um fenômeno (HSIEH & SHANNON, 2005). Ainda segundo
os autores, geralmente este tipo de análise é apropriado quando a teoria de
pesquisa existente sobre o fenômeno que está sendo estudado é limitada. A análise
dos dados começa com a leitura e releitura de todos os dados para obter um sentido
do todo. Em seguida, serão gerados códigos (MILES & HUBERMAN, 1994;
MORGAN, 1993; MORSE & FIELD, 1995) que são, na verdade, conceitos-chave.
Segundo Alqahtani (2015), a análise convencional reduz dados (como um texto)
para descobrir padrões e significados e as categorias e códigos são derivados a
partir dos dados, indutivamente. Ainda segundo o autor, os seguintes procedimentos
devem ser seguidos para uma análise convencional de conteúdo:
• Possuir uma questão/problema de pesquisa;
• Ler palavra por palavra dos dados para derivar códigos, destacando
palavras exatas de texto, que aparecem para capturar os pensamentos
fundamentais, idéias ou conceitos, que serão as palavras-chave da pesquisa;
• Escrever sobre as primeiras impressões, pensamentos e análise inicial;
• Organizar códigos em categorias, com base em quantos códigos diferentes
estão relacionados e ligados uns aos outros. Estas categorias emergentes
organizam e agrupam códigos em grupos significativos;
• Verificar como as categorias se relacionam entre si para ver se algumas
são, na verdade, subcategorias de outras;
• Desenvolver um diagrama de árvore ou mapa conceitual para organizar as
categorias (e subcategorias) em uma estrutura hierárquica;
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• Definir cada categoria e subcategoria e refinar a definição de cada código;
• Identificar exemplos de cada código e categoria;
• Identificar as relações entre categorias e subcategorias baseado na
ocorrência conjunta das categorias, antecedentes, ou consequentes;
• Escrever a narrativa dos resultados;
• Dialogar suas descobertas com a literatura existente.
3.1.1.2 – Análise de Conteúdo Direta
A análise direta é mais usada para validar ou expandir uma teoria ou
conceito, assim, é um método dedutivo (POTTER e LEVINE-DONNERSTEIN, 1999,
apud HSIEH & SHANNON, 2005). Ainda segundo os autores, ao usar a teoria
existente ou pesquisas anteriores, podem-se identificar conceitos-chave ou variáveis
como códigos iniciais de categorias, o que pode ajudar a focar a questão de
pesquisa. Isto pode fornecer previsões sobre as variáveis de interesse ou sobre as
relações entre as variáveis, ajudando a determinar o esquema de codificação inicial
ou relações entre os códigos.
Hsieh & Shannon (2005) afirmam que a codificação pode ser iniciada
identificando as instâncias do fenômeno que está sendo analisado e, então, deve-se
codificar todas as passagens de destaque, utilizando os códigos pré-determinados.
A qualquer texto que não poderia ser classificado com o esquema de codificação
inicial e que possua significado relevante para a pesquisa, seria dado um novo
código.
3.1.1.3 – Análise de Conteúdo Somativa

Em uma abordagem somativa, inicia-se com a identificação e quantificação
de certas palavras ou conteúdo em um texto com o objetivo de compreender o uso
contextual de uma palavra ou conteúdo. Se a análise pára neste ponto, ela seria
quantitativa, concentrando-se em contagem e frequência de palavras específicas ou
conteúdo (KONDRACKI & WELLMAN, 2002). Uma abordagem somativa para uma
análise de conteúdo qualitativa vai além de mera contagem de palavras. Nesta
análise, o foco está em descobrir significados ocultos das palavras ou do conteúdo
(BABBIE, 1992; MORSE & FIELD, 1995).
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Uma abordagem somativa para análise de conteúdo qualitativa tem certas
vantagens. É um modo discreto e não reativo para estudar o fenômeno de interesse
(BABBIE, 1992). Ele pode fornecer reflexões básicas em como as palavras são
realmente usadas. Entretanto, os resultados desta abordagem são limitados pela
abordagem aos sentidos mais amplos presentes nos dados. Como prova da
confiabilidade, esse tipo de estudo depende da credibilidade. Um mecanismo para
demonstrar credibilidade ou coerência interna é mostrar que a evidência textual é
consistente com a interpretação (WEBER, 1990).
3.1.2 – Comparação dos três tipos de Análise de Conteúdo
Todas as abordagens de Análise de Conteúdo Qualitativa requerem um
processo de análise semelhante com alguns passos básicos, incluindo a formulação
das questões de pesquisa a serem respondidas, a seleção da amostra a ser
analisada, definindo as categorias a serem aplicadas, delineando o processo de
codificação e a implementação do processo de codificação (KAID, 1989).
O sucesso de uma análise de conteúdo depende, em grande parte, do
processo de codificação. O processo de codificação se resume em organizar
grandes quantidades de texto em unidades de significado.
O quadro 1 faz uma comparação entre as formas de codificação das três
abordagens de conteúdo: convencional, direta e somativa.
Quadro 1 - Diferenças de codificação entre as três abordagens para análise de
conteúdo qualitativa.
Tipo de Análise de
Conteúdo

O estudo
inicia-se com:

Análise de Conteúdo
Convencional

Observação

Análise de Conteúdo
Direta

Teoria

Análise de Conteúdo
Somativa

Palavras-chave

Quando os códigos
ou palavras-chave
são definidos
Os códigos são
definidos durante a
análise dos dados
Os códigos são
definidos antes e
durante a análise dos
dados

As palavras-chave
são definidas antes e
durante a análise de

Fonte de códigos
ou palavraschave
Os códigos são
derivados dos
dados
Os códigos são
derivados da
teoria ou de
resultados
relevantes da
investigação
As palavras-chave
são derivadas do
interesse dos
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dados

pesquisadores ou
revisão da
literatura

Fonte: Adaptado de Hsieh & Shannon (2005).
As principais diferenças entre as três formas de abordagem está em como
são desenvolvidos os códigos iniciais. Na análise convencional, é durante a análise
dos dados que surgem os códigos e as devidas categorias. Nesta abordagem, o
pesquisador participa mais do processo de codificação e geralmente é capaz de
ganhar uma compreensão mais rica do fenômeno estudado (HSIEH & SHANNON,
2005)
Com uma análise de conteúdo direto, o pesquisador usa a teoria existente ou
pesquisas anteriores para desenvolver o esquema de codificação inicial antes
mesmo de começar a analisar os dados (KYNGAS & VANHANEN, 1999). Os
pesquisadores que usam uma abordagem direta podem ampliar eficientemente ou
refinar e teoria existente.
A abordagem somativa difere muito das duas anteriores no modo como
analisa os dados. Em vez de analisá-los como um todo, o texto é frequentemente
abordado como palavras isoladas ou em relação a determinado conteúdo. Uma
análise dos padrões leva a uma interpretação do significado contextual de termos ou
conteúdos específicos (HSIEH & SHANNON, 2005).
Os três tipos de abordagem podem ser úteis dependendo do propósito de
investigação do pesquisador, pois diferentes objetivos de pesquisa requerem
diferentes projetos de pesquisa e técnicas de análise (KNAFL & HOWARD, 1984).
Nesta pesquisa, optamos pela análise de conteúdo convencional, pois
buscamos observar e analisar um evento/acontecimento e nesta análise o
pesquisador pode obter uma compreensão mais abrangente da situação que está
sendo estudada.
3.2 – Processo analítico da análise de conteúdo qualitativo

Bardin (2011) define descrição analítica apresentando as prováveis
aplicações da análise de conteúdo como um método de categorias que permite a
classificação dos componentes do significado da mensagem, em espécie de
gavetas. Segundo a autora, uma análise de conteúdo não deixa de ser uma análise
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de significados, ao contrário, ocupa-se de uma descrição objetiva, sistemática e
qualitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva interpretação.
Ainda segundo a autora, o analista é como um arqueólogo que trabalha com
vestígios, no caso daquele, os vestígios são os documentos que irá analisar. Ele irá
buscar inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o que a mensagem
passa, sobre o emissor da mensagem e o seu meio, por exemplo.
A Análise de Conteúdo é dividida, segundo Bardin (1977) em três etapas. São
elas:
a) Pré-análise;
b) A exploração do material;
c) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
Na pré-análise, devem-se escolher quais documentos serão submetidos à
análise, formular hipóteses e objetivos para a pesquisa. O objetivo desta etapa é a
organização. Segundo a autora, a pré-análise pode ser dividida em subfases: (i)
Leitura flutuante, onde se estabelece contato com os documentos que serão
analisados e busca conhecer o texto, deixando-se tirar impressões e orientações
deste; (ii) Escolha dos documentos; (iii) Formulação de hipóteses e dos objetivos;
(iv) Referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, por exemplo, o índice
pode ser a menção explícita de um tema numa mensagem e irá levar à construção
de indicadores; (v) Preparação do material, que deve ser feita antes da análise
propriamente dita;
Desde a pré-análise devem ser determinadas operações: de recorte do texto em
unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidade de
codificação para o registro dos dados.
Na exploração do material, dar-se-á a operação de codificação, de acordo com
as regras formuladas previamente. As técnicas aplicadas irão depender dos
objetivos da pesquisa.
A terceira etapa, de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, irá
tratar os resultados brutos de maneira a serem significativos e válidos. Podem ser
estabelecidos, desta etapa, quadro de resultados, diagramas, figuras ou modelos, os
quais irão ressaltar as informações fornecidas pela análise. O analista irá relecionar
os resultados obtidos com os objetivos previstos, ou a outras descobertas
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inesperadas. Finalizando esta etapa será possível avançar para conclusões da
pesquisa.
A figura 2 é um esquema resumido produzido por Bardin (1977) sobre as três
etapas da pesquisa descritas anteriormente.

Figura 2 – Resumo esquemático das fases da Análise de Conteúdo.
Fonte: BARDIN, 1977, p. 102.
3.2.1 – Palavra-Chave e Codificação

A separação das palavras-chave é o processo por meio da qual o
pesquisador irá selecionar dos dados, palavras, frases, ou partes de um texto que
signifiquem, para ele, pontos-chave, ou seja, pontos primordiais que sintetizem
alguma fala ou pensamento dos participantes da pesquisa.
A partir das palavras-chave retiradas dos dados de uma pesquisa, os quais
podem consistir em transcrições de entrevistas, notas de campo da observação
participante, revistas, documentos, desenhos, artefatos, fotografias, vídeo, entre
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outros é que se inicia a análise, gerando, posteriormente, unidades de significado ou
códigos (BARDIN, 1977).
A codificação, ainda segundo a autora, é o processo pelo qual as palavraschave de um texto são transformadas e agrupadas em unidades, de acordo com
similaridade de significado entre elas, fazendo com que se tenha uma descrição das
características do conteúdo. A autora diz que:
Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma
transformação - efetuada segundo regras precisas - dos dados
brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e
enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da
sua expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das
características do texto, que podem servir de índices. (BARDIN,
1977, p. 103)

A codificação também pode ser entendida como "uma representação das
operações pelas quais os dados são fragmentados, conceitualizados e, em conjunto,
reintegrados de novas maneiras" (STRAUSS E CORBIN, 1990, p. 57).
Segundo Flick (2004), primeiramente, os dados devem ser segmentados,
classificados por unidades de significado, que podem ser uma única palavra, uma
frase, um parágrafo, parte de um texto, gerando códigos. Após obterem-se todos os
códigos a etapa seguinte será a de categorizá-los, agrupando códigos que possuem
características comuns em torno de questões que foram encontradas e que serão
relevantes para a pesquisa. Os códigos irão representar os conteúdos de uma
categoria.
Ainda segundo o autor, o pesquisador deve ler e reler o texto diversas vezes
para entendê-lo de uma forma ampla e deve utilizar algumas questões básicas para
nortear o processo de codificação:
 O quê? Sobre o que se fala aqui? Qual fenômeno é mencionado?
 Quem? Que pessoas, atores estão envolvidos?

Que papéis eles

desempenham? Como eles interagem?
 Como? Quais aspectos do fenômeno são mencionados (ou não são
mencionados)?
 Quando? Por quanto tempo? Onde? Tempo, curso e localização.
 Por quê? Quais os motivos que foram apresentados ou que podem ser
reconstruídos?
 Para quê? Com qual intenção, com que finalidade.
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 Através de quê? Meios, táticas e estratégias para se atingir o objetivo.
 Consequências. O que, de fato, mudou? Consequências, resultados?

É importante salientar que a codificação, durante o processo de análise, poderá
sofrer alterações, podem surgir novos códigos, alguns podem ser descartados, por
se notar que não são ligados especificamente às questões da pesquisa, por
exemplo. Ou seja, é um processo constante de leitura, reflexão e reformulação.
Deste modo, um mesmo dado sendo analisado por pessoas diferentes, com certeza,
irá resultar em códigos e categorias diferenciadas.
3.2.2 – Categorização

A categorização é a passagem de dados brutos para dados organizados. Os
códigos são agrupados em categorias, conforme tenham características comuns.
Segundo Bardin (1977, p. 117) a categorização pode ser descrita como:
Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento
segundo o gênero, com critérios previamente definidos. As
categorias são classes, as quais reúnem um grupo de elementos
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título
genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres
comuns destes elementos. O critério de categorização pode ser
semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que
significam a ansiedade, ficam agrupados na categoria “ansiedade”,
enquanto que os que significam a descontração, ficam agrupados
sob o título conceptual “descontração”), sintático (os verbos, os
adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido,
com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) e
expressivo (por exemplo, categorias que classificam as diversas
perturbações da linguagem).

A autora diz que a categorização ocorre em duas etapas: o inventário e a
classificação. Na primeira, separamos os elementos (códigos) comuns e na
segunda, organizamos esses elementos. Mas não basta criar categorias sem seguir
qualquer orientação. Para Bardin (1977), as categorias devem seguir alguns padrões
de qualidade:
 Exclusão mútua
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Cada elemento só deve existir em uma categoria. As categorias devem ser
construídas de forma que um mesmo elemento não tenha características que façam
com que ele possa ser classificado em mais de uma categoria.
 Homogeneidade
A organização das categorias deve ser norteada por um mesmo princípio de
classificação. Para definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na
análise.
 Pertinência
As categorias devem dizer respeito aos objetivos da pesquisa, correspondendo
às questões da mesma e refletindo as intenções da investigação.
 Objetividade e Fidelidade
Se as categorias forem bem definidas e os indicadores que determinam a
entrada de um elemento numa categoria forem bem claros, não haverá distorções
devido à subjetividade dos analistas.
 Produtividade
As categorias serão produtivas se os resultados forem férteis em inferências, em
hipóteses novas e dados exatos.
Durante o processo de categorização, o pesquisador move-se continuamente
entre o pensamento indutivo (desenvolvendo conceitos, categorias e relações a
partir do texto) e o pensamento dedutivo (testando os conceitos, as categorias e as
relações em contraposição ao texto, especialmente os trechos ou casos que sejam
diferentes daqueles a partir dos quais eles foram desenvolvidos). E ao final, a partir
da grande quantidade de categorias que podem surgir, deve-se verificar as relações
entre elas e analisar se algumas podem se encaixar como subcategorias de outras.
É um processo complexo de pensamento indutivo e dedutivo que envolve diversas
etapas que são consumadas fazendo-se comparações e perguntas (FLICK, 2004).

3.3 - Estudo de caso

O estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa
em Ciências Sociais. Experimentos, levantamentos, pesquisas históricas e análise
de informações em arquivos são alguns exemplos de outras maneiras de se realizar
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pesquisa. Para saber qual estratégia utilizar, deverão ser levados em consideração
três aspectos básicos (YIN, 2001):
a) o tipo de questão da pesquisa;
b) o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais
efetivos;
c)

o

foco

em

fenômenos

históricos,

em

oposição

a

fenômenos

contemporâneos.
Em geral, os estudos de caso são muito utilizados quando as questões da
pesquisa são do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle
sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos
inseridos em algum contexto da vida real.

O quadro 2 apresenta esses três

aspectos e mostra a relação de cada um com as cinco estratégias de pesquisa
principais nas Ciências Sociais.
Quadro 2 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa.
Estratégia de

Forma da questão

Exige controle

Focaliza

pesquisa

da pesquisa

sobre eventos

acontecimentos

comportamentais? contemporâneos?
Experimento

Como, por que

Sim

Sim

Levantamento

Quem, o que,

Não

Sim

Não

Sim/Não

onde, quantos,
quanto
Análise de

Quem, o que,

arquivos

onde, quantos,
quanto

Pesquisa histórica

Como, por que

Não

Não

Estudo de Caso

Como, por que

Não

Sim

Fonte: Yin, 2001.
O

passo

mais

importante

de

uma

pesquisa

é

definir

as

suas

questões/perguntas. Deste modo, o pesquisador deve realizar esta tarefa com um
tempo adequado e paciência. É muito importante compreender que as questões de
uma pesquisa possuem duas características: a substância – por exemplo, “sobre o
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que é meu estudo”; e forma – por exemplo, “a minha pergunta é do tipo ‘quem’, ‘o
que’, ‘por que’ ou ‘como’?” (YIN, 2001).
O autor nos diz que a primeira e mais importante condição para diferenciar as
diferentes estratégias de pesquisa é identificar nela o tipo de questão que está
sendo utilizada. Quando as questões são do tipo “como”/”de que modo”/”por que”
provavelmente será feito uso de estudo de caso, experimentos ou pesquisa
histórica.
Yin (2001) faz uma distinção para sabermos qual dos três métodos de
pesquisa utilizar. Assim, segundo o autor, a pesquisa histórica seria mais utilizada
quando, realmente, não existe controle ou acesso. Ela lida com o passado “morto”,
ou seja, quando nenhuma pessoa relevante ainda está viva para relatar o que
aconteceu, então o pesquisador terá como fonte principal de evidências documentos
e artefatos físicos e culturais.
Ainda segundo o autor, os experimentos são geralmente utilizados quando o
pesquisador pode manipular o comportamento do objeto de pesquisa direta, precisa
e sistematicamente, podendo ocorrer em um laboratório ou em um campo, onde os
pesquisadores lidam com grupos inteiros de pessoas de maneiras diferentes.
E por fim, ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso é um método
qualitativo

que

serve

para

responder questionamentos

de

um

fenômeno

contemporâneo sobre os quais o pesquisador não tem muito controle. É uma
estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em
abordagens especificas de coletas e analise de dados. Trata-se de um estudo
empírico que busca determinar ou testar uma teoria, e geralmente tem como uma
das fontes de informações mais importantes, as entrevistas. Por meio delas, o
entrevistado vai expressar sua opinião sobre determinado assunto, utilizando suas
próprias interpretações.
É importante ressaltarmos que, em algumas situações, pode ser utilizada
mais de uma estratégia de pesquisa, ou seja, elas não são mutuamente exclusivas
(YIN, 2001).

42

3.3.1 – Características do Estudo de Caso

Oliveira, Maçada e Goldoni (2006) apresentam um conjunto de características
do desenvolvimento de um Estudo de Caso, ou seja, etapas na sua execução, que
são: Classificação; Planejamento; Coleta de dados; e Análise de dados. A figura 3
mostra um esquema com essas diversas etapas.

Figura 3 – Esquema com as diversas etapas de um Estudo de Caso.
Fonte: Adaptado de Oliveira, Maçada e Goldoni (2006).
Conforme esquema acima, o Estudo de Caso pode ser classificado em três
tipos. Segundo Yin (2005), são eles:

 Exploratório – visa a definir hipóteses ou proposições para futuras pesquisas,
considerando fenômenos pouco explorados. Permite uma maior familiaridade
entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco
conhecido. Por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, entrevistas com pessoas
que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, etc;

 Descritivo – visa a descrever as características de uma população, um
fenômeno ou uma experiência dentro do seu contexto. Diferentemente da
pesquisa exploratória, o assunto já é conhecido e a contribuição é tão
somente proporcionar uma nova visão sobre esta realidade já existente;
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 Explanatório – visa a explicar relações de causa e efeito, considerando uma
determinada teoria. Considera-se ser este o tipo de pesquisa que explica a
razão, o porquê dos fenômenos, uma vez que aprofunda o conhecimento de
uma dada realidade. Assim, pelo fato de esta modalidade estar calcada em
métodos experimentais, ela se encontra mais direcionada para as ciências
físicas e naturais.
Segundo Yin (2005), embora os três tipos possam ser claramente definidos,
existe uma área de sobreposição entre eles. A escolha por um determinado tipo de
estudo de caso depende principalmente da questão de pesquisa que se busca
responder. Essa classificação é também apresentada por outros atores como
Bonoma (1985), Eisenhardt (1989) e Macnealy (1997).
Em relação ao planejamento, podemos dizer que ele compreende aspectos
relacionados com a concepção da pesquisa. Conforme mostra o esquema, os
principais elementos que o compõem são:
a) A questão de pesquisa, que é apontada por Dubé e Paré (2003) como
fundamental para a pesquisa e a base para um adequado desenho de pesquisa, que
apresenta a lógica para a investigação;
b) A definição do número de casos e a seleção dos mesmos, que são
indicados como indispensáveis por alguns autores (BENBASAT; GOLDSTEIN;
MEAD, 1987; EISENHARDT, 1989; DUBÉ; PARÉ, 2003; YIN, 2005);
c) A unidade de análise, que visa a definir o que é o caso da pesquisa e será
escolhida a partir dos objetivos da mesma, é considerada por Yin (2005) como
especialmente importante para um estudo de caso;
d) O período no tempo, que é um dos elementos do contexto que auxiliam na
obtenção

de

credibilidade

dos

resultados

(BONOMA,

1985;

BENBASAT;

GOLDSTEIN; MEAD, 1987; MACNEALY, 1997; YIN, 2005).
Quanto aos elementos relacionados com a coleta de dados, podem ser
considerados prioritários, segundo Yin (2005):
a) A escolha da técnica de coleta de dados, que irá depender do tipo de dado
necessário para responder às questões da pesquisa. A técnica de coleta de dados
mais utilizada em Estudo de Caso é a entrevista, mas também pode ser feita através
de documentos, observação, etc;
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b) A validade do construto, que se refere ao estabelecimento de "medidas
operacionais corretas para os conceitos que estão sob estudo" (YIN, 2005, p.55).
Para aumentar a validade de construto geralmente busca-se utilizar mais de uma
fonte de evidência (RIEGE, 2003).
c) A base de dados, ou conjunto de dados coletados, que é relevante para a
obtenção da confiabilidade do estudo de caso.
A análise dos dados é considerada a parte mais difícil da pesquisa por Yin
(2005). Segundo Yin (2005, p.137), "a análise dos dados consiste em examinar,
categorizar, classificar em tabelas, testar, ou do contrário, recombinar as evidências
quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo".
Destacam-se como fundamentais desta etapa:
a) A descrição dos procedimentos, que além de proporcionar melhor
entendimentos dos resultados, permite perceber a aplicação de procedimentos
sistemáticos e rigorosos (DUBÉ; PARÉ, 2003);
b) Codificação, que facilita ao leitor identificar a lógica adotada na análise;
c) Comparação dos casos, quando for um estudo de caso múltiplo, auxiliando
na maior qualidade do estudo de caso (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).
d) Técnicas de análise, identificando de que modo a mesma foi realizada;
e) Comparação dos resultados com a literatura.
Quando a pesquisa é qualitativa, Eisenhardt (1989) e Dubé & Paré (2003)
afirmam que se pode ter uma maior flexibilidade para fazer ajustes durante as
etapas apresentadas, como por exemplo, a inclusão de outro caso, novas perguntas
incorporadas ao roteiro de uma entrevista, possibilitando ao pesquisador aproveitar
as oportunidades que auxiliem e acrescentem informações à sua pesquisa.
Neste trabalho, o Estudo realizado foi de caso único que se deu com a
participação de quinze licenciandos. Utilizamos o método de Estudo de Caso
descritivo, pois buscamos descrever uma experiência vivida, o que não seria uma
pesquisa exploratória, pois o assunto já é conhecido e a contribuição é proporcionar
uma nova visão sobre esta realidade já existente, e nem explanatória, pois não
estamos querendo buscar a razão ou o porquê de um fenômeno.
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3.4 - Computadores e Análise Qualitativa

Desde a década de 80, a aplicação da informática na análise de dados vem
crescendo, sendo criados vários softwares para auxiliar na análise de dados
qualitativos. A sigla CAQDAS – Computer Aided Qualitative Data Analysis Software
(Software de análise qualitativa de dados auxiliada por computador) é utilizada para
referir-se a eles (LAGE & GODOY, 2008). Apesar desse nome, os softwares não
executam o processo analítico em si, trabalho este que só poderá ser feito pelo
pesquisador, mas facilitam rotinas necessárias à análise.
Estes softwares podem ser voltados para o gerenciamento de dados,
pesquisa de textos, construção de mapas conceituais e construção de teoria com
base em atividades de codificação e recuperação. Na literatura recente sobre o
tema, as ferramentas mencionadas com mais frequência são a Atlas.ti,
NUD*IST/NVivo e HyperRESEARCH, todas destinadas à construção de teoria com
base em atividades de codificação e recuperação de textos (DOLAN; AYLAND,
2001).
Embora cada um desses aplicativos possa apresentar características
específicas, todos buscam facilitar a criação de códigos, por meio de um conjunto de
dados. Nos mais sofisticados, algumas tarefas adicionais podem ser utilizadas,
como a construção de relacionamentos entre segmentos de dados pertencentes a
um mesmo texto ou entre textos diversos, e a elaboração de matrizes com
tabulações cruzadas de variáveis, códigos ou dimensões de dados (WEITZMAN,
2000).
Para a escolha do tipo de programa a ser utilizado como auxílio à análise da
pesquisa, é necessário que o pesquisador veja qual possui as características que
melhor atendem às suas demandas, dependendo do tipo de dados do seu projeto,
do suporte oferecido à codificação dado pelo software, entre outras.
Para BLISMAS e DAINTY (2003), os pontos fortes da utilização de
ferramentas tipo CAQDAS são o tratamento e a manipulação dos dados, permitindo
ao pesquisador acessar seus dados de forma mais rápida, facilitando assim a leitura
e análise dos dados como um todo, pois estarão mais visíveis do que em montanhas
de papéis ou tabelas, possibilitando o trabalho em grande volume de material, o que
se torna inviável de ser feito manualmente.
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Além das vantagens para acesso e manipulação dos dados, a utilização
desses softwares auxilia em grande escala nas etapas de codificação e
categorização dos dados, facilitando estes processos. Os dados codificados podem
ser reagrupados e recodificados rapidamente, possibilitando uma interação eficaz do
pesquisador com seus dados de pesquisa. Blismas e Dainty (2003) afirmam que o
trabalho de codificação é extremamente facilitado pelas ferramentas CAQDAS,
permitindo a redução do volume de dados a serem analisados e reduzindo o tempo
que seria dedicado a isto, manualmente. Pelas suas funcionalidades que aproximam
o pesquisador dos dados codificados e dos dados originais simultaneamente, estes
softwares liberam tempo e facilitam o trabalho de análise (JOHNSTON, 2006).
Mesmo com a utilização desses softwares, observamos que todas essas vantagens
não retiram o trabalho do pesquisador, com relação à sua interpretação dos dados.
3.4.1 – O software NVivo

Conforme descrição na página da QSR International (empresa que lançou e
comercializa o software), o NVivo é um software que suporta métodos de pesquisa
qualitativos e mistos. Ele permite ao pesquisador reunir, organizar e analisar
conteúdos de entrevistas, questionários, discussões em grupo, pesquisas, áudio – e
no NVivo 10 para Windows – mídia social e páginas web. Com o software, podemos
realizar a codificação dos textos, fotos, vídeos, áudios.
Tratando-se de programas de pesquisa qualitativa, o NVivo foi a principal
porta de entrada dos pesquisadores brasileiros para a análise de dados qualitativos,
auxiliada por computadores, o que começou a ocorrer a partir dos anos de 1990
(GRIJÓ, 2013).
Segundo Lage (2011), este software é um dos mais utilizados no ambiente
acadêmico brasileiro, tendo sido adotado por centros de pesquisa de grandes
universidades, como a Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade de São
Paulo (USP), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre outras. No
entanto, ainda é baixo o número de pesquisas qualitativas que usam algum tipo de
software de apoio, como este.
Segundo relatos de Richards (2002) o NVivo teve como precursor o software
NUD*IST (Non-Numerical, Unstructured Data Indexing, Searching and Theorinzing),
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desenvolvido pelos pesquisadores Lyn e Tom Richards, com o intuito de apoiar Lyn
em uma pesquisa qualitativa com grande volume de dados de texto, não parando
por aí, pois o software logo foi adotado por outros pesquisadores. A partir de 1987,
após várias alterações em relação ao projeto inicial, o programa passou a ser
denominado de N4.
Após serem implementadas novas funcionalidades e já com a versão 4, em
1994, foi criada a empresa Qualitative Solutions and Research Pty Ltd, a atual QSR
International,

que

passou

a

comercializar

o

NUD*IST

internacionalmente

(RICHARDS, 2002). O software continuou a evoluir e passou a chamar-se N4 em
1997.
Iniciou-se, naquela época, o aumento da popularidade de computadores
pessoais e mais acesso e utilização de aplicativos de banco de dados. Aproveitando
o momento, a QSR lançou seu segundo software, o NVIVO. As novas versões foram
surgindo com o passar do tempo. Em 2006, saiu a versão 7 do NVIVO, possuindo,
pela primeira vez, uma interface padrão Windows, com uma parceria feita com a
Microsoft. Além disso, a nova versão possibilitou trabalhar com altos volumes de
informações textuais.
Em 2008, foi lançada a versão 8, que incorporou a possibilidade de trabalhar
não apenas com dados textuais (formato Microsoft Word ou arquivos de texto), mas
também com arquivos em formato de fotos, vídeos e som, em diversos padrões,
além de outros tipos, como os arquivos em formato PDF. Em outubro de 2010, foi
lançada a versão 9, que mudou substancialmente a arquitetura interna do aplicativo
e implementou outras funcionalidades para trabalho em grupo, hospedagem em
servidores, possibilidade de trabalhar com dados armazenados em outros bancos de
dados, interface com outros aplicativos, maior sofisticação dos recursos gráficos,
entre outras novidades.
Em Junho de 2012 foi lançado o NVivo 10, trazendo a novidade de possibilitar
ao usuário o trabalho com as mídias sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc),
permitindo a importação dos dados diretamente em seus suportes originais. A
versão 10, última do NVivo, foi a utilizada nesta pesquisa.
Uma das principais ferramentas utilizadas no NVivo são os Nodes ou “Nós”.
Um “Nó” é uma estrutura para armazenamento de informações codificadas e pode
assumir significados diferentes, dependendo da abordagem metodológica utilizada
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na pesquisa. Em cada nó serão colocadas as palavras-chave separadas pelo
pesquisador que possuem características comuns. É como um recipiente para ideias
e pensamento sobre os dados obtidos, levando assim à concretização das
“categorias” da pesquisa, construídas pelo pesquisador, a partir de seus objetivos
teórico-metodológicos (GRIJÓ, 2014)
Na prática, cada "Nó" armazena informações como: título, definição da
"categoria", anotações sobre ela e as referências às partes do documento
codificadas pelo "Nó". A codificação/indexação dos "Nós" ou "categorias" pode ser
organizada hierarquicamente por classes, subclasses, e assim por diante, de acordo
com as necessidades do pesquisador.
Após formadas todas as “categorias” ou “Nós”, o pesquisador deve reanalisar
os dados a fim de verificar se alguma categoria não seria, na verdade, subcategoria
de outra, caso possua informações próximas que possam ser classificadas em um
mesmo conjunto.
O tratamento dos dados feito nesta pesquisa, por meio do software NVivo,
será descrito na seção de análise.
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4- DESENVOLVIMENTO
Passamos a descrever o desenvolvimento da pesquisa, tratando sobre as
etapas do trabalho realizado com os licenciandos, os projetos de Modelagem
utilizados e o cronograma de execução. Abordamos a análise qualitativa e o
software NVivo, utilizado como auxiliar para o tratamento e interpretação dos dados.
Apresentaremos, ao final, a análise e os resultados obtidos.
4.1 – Descrição da pesquisa
A presente pesquisa foi realizada durante o ano letivo de 2014, com quinze
alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UENF, sendo todos bolsistas do
PIBID. A atuação do PIBID Matemática da UENF deu-se em duas escolas públicas
estaduais da cidade de Campos dos Goytacazes, que serão nomeadas de "Escola
A" e "Escola B". Durante o trabalho nas escolas, os quinze licenciandos foram
divididos em dois grupos, sendo que cada grupo (um de sete e outro de oito
bolsistas) atuou em uma dessas duas unidades escolares. Dentro de cada unidade
escolar, eles trabalharam em grupos de dois ou três bolsistas.
De modo a atender à experiência que os futuros professores devem obter
com a Modelagem, ainda segundo Barbosa (2001), propusemos a realização deste
trabalho em duas fases: capacitação e intervenções em sala de aula.


Capacitação

A capacitação foi realizada em dois âmbitos: teórico, e prático. O primeiro
trata da parte inicial na qual trabalhamos aspectos conceituais da Modelagem, de
modo a oferecer um embasamento teórico sobre esta metodologia e também sobre
sua implementação no ensino. Com relação ao âmbito prático, este diz respeito ao
desenvolvimento de projetos de Modelagem durante a fase da capacitação, o que
possibilitou que os licenciandos pudessem adquirir experiência com as etapas de um
processo de Modelagem. Nesta fase, os projetos desenvolvidos foram voltados para
os conteúdos trabalhados pelos professores das turmas do Ensino Médio, de acordo
com o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, sendo posteriormente
utilizados nas intervenções em sala de aula, nas duas escolas. Nesta etapa da
capacitação, com duração de três meses, os encontros com os licenciandos foram
semanais, na UENF, dentro dos horários que já eram reservados ao PIBID.
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As intervenções

As intervenções em sala de aula ocorreram em turmas do Ensino Médio das
duas escolas citadas, visando à experiência prática dos licenciandos trabalhando
diretamente com alunos. Nesta fase, eles foram inseridos no contexto da sala de
aula e puderam observar como se dá a utilização desta metodologia no âmbito
escolar,

aplicando

os

projetos

que

foram

desenvolvidos

na

capacitação,

familiarizando-se, assim, com esta metodologia e tudo que diz respeito a sua
aplicação.
O quadro 3 mostra o cronograma das atividades desenvolvidas com os
licenciandos, tanto na fase de capacitação quanto na de intervenção nas escolas.
Quadro 3 – Cronograma das atividades desenvolvidas com os alunos da
licenciatura em Matemática da UENF, 2014.
Atividades

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2º semestre

2014

2014

2015

2015

Planejamento do

X

curso de

(Fev, Mar, Abr)

capacitação
Capacitação dos

X

licenciandos e

(Maio, Junho,

desenvolvimento

Julho)

de projetos
Aplicação dos

X

projetos pelos

(Ago, Set,

licenciandos nas

Out, Nov)

turmas do
Ensino Médio
Coleta de dados

X
(Nov, Dez)
Fonte: a autora.
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4.2 – Material desenvolvido durante a capacitação dos licenciandos

Passamos a descrever os projetos de Modelagem desenvolvidos juntamente
com os licenciandos, durante a fase de capacitação e que foram posteriormente
aplicados nas escolas.
Vale ressaltar que, a partir desses projetos, foram apresentados trabalhos
pelos licenciandos na modalidade de banner no Encontro das Licenciaturas – PIBID
2014 (evento realizado na UENF), sendo alguns destes premiados como melhores
trabalhos.

Projeto I - "Orçamento para construção de um telhado na quadra da escola".
(Fonte: Licenciandos, atores no projeto)
Conteúdo de interesse/Série: Trigonometria no triângulo retângulo/ 1ª série do
Ensino Médio.
O projeto busca convergir para dois modelos matemáticos. O primeiro modelo
irá representar a área do telhado a ser construído na quadra da escola, utilizando
elementos de Trigonometria, mais especificamente, razões trigonométricas no
triângulo retângulo. Obtida a área, poder-se-ia determinar o segundo modelo que
representaria o orçamento (considerando como gasto apenas o preço das telhas)
caso o projeto fosse executado. A figura 4 ilustra a estrutura e formato de telhado
que foi utilizado como base neste projeto.

Figura 4 – Foto ilustrativa de um modelo de cobertura de quadra.
Fonte: http://www.primeirahora.rs
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O projeto foi dividido em três etapas. Na primeira etapa os alunos foram
levados até a quadra de esportes das escolas para medirem sua largura e
comprimento. Na segunda etapa, de posse desses dados, deveriam construir um
modelo que representasse a área de um telhado tipo colonial. Decidiram, então,
procurar um caminho de cálculo que tomasse como variável apenas a largura da
quadra, buscando assim a área para uma unidade de comprimento do telhado e
após, considerando o comprimento da quadra, chegariam à área total, como
mostram as figuras 5 e 6.

Figura 5 – Exemplificação da estrutura de um telhado para obtenção de um modelo
que determine sua área.
Fonte: a autora.

Figura 6– Determinação do modelo que representa a área do telhado.
Fonte: a autora.
Para o cálculo da área do telhado para uma unidade de comprimento (

), os

alunos precisariam determinar o valor da hipotenusa, conforme mostra “modelo
determinado” na figura 4. Para isso, utilizaram conceitos de tangente5 e seno6 para
5

53

calcular, respectivamente, o ângulo de inclinação das telhas

e a hipotenusa,

convergindo para o valor da área do telhado para uma unidade de comprimento.
Trabalhando com a medida do comprimento da quadra ( ), encontrariam o valor da
área total do telhado (

).

A terceira etapa envolve a elaboração do modelo para o orçamento da
construção do telhado. Baseando-se em consultas realizadas em lojas da cidade, os
educandos constataram que o m² de telhas custava, na época em que foi cotado,
em torno de R$8,00. O preço ( ) das telhas para o telhado seria, portanto, de:
, chegando ao valor procurado.

Projeto II - "Qual a melhor embalagem?". (Adaptado de Revista Nova Escola, n.
174)
Conteúdo de interesse/ Série: Geometria Plana e Espacial/ 1ª e 2ª séries do Ensino
Médio.
Este projeto aborda duas atividades distintas relacionadas ao mesmo tema.
Atividade 1: Qual embalagem traz menor custo para o fabricante?
Conteúdo: Planificação e áreas de figuras planas.
Esta atividade propõe que os alunos analisem duas embalagens de biscoitos
recheados com a mesma massa total de conteúdo, sendo uma em formato cilíndrico
e outra em formato de paralelepípedo. A partir disso, verificar qual embalagem traz
menor custo para o fabricante, ou seja, qual delas utiliza a menor quantidade de
material em sua embalagem.
As embalagens foram levadas pelos alunos das turmas. O projeto foi iniciado
com a manipulação destas, transformando-as em suas planificações e efetuando-se
as medidas necessárias. Analisaram as formas geométricas encontradas nas
planificações e calcularam as respectivas áreas, determinando assim a quantidade
de material usado para confecção da embalagem, com o cálculo da área (modelo).
Sabendo que as embalagens possuem a mesma massa de conteúdo, verificaram
qual delas traz menor custo para o fabricante. As figuras 7 e 8 mostram alguns
licenciandos trabalhando esta atividade com um grupo de alunos da escola A.

6

54

Figura 7 - Bolsistas do PIBID e aluno medindo as embalagens planificadas.
Fonte: Licenciandos, atores no projeto.

Figura 8 - Bolsistas do PIBID com alunos medindo as embalagens planificadas.
Fonte: Licenciandos, atores no projeto.

Atividade 2: Qual embalagem é a mais econômica para o consumidor?
Conteúdo: Geometria espacial.
Esta atividade propõe que os alunos comparem embalagens de mesmo
produto, mas que são vendidas em tamanhos diversos: embalagens individuais e
embalagens maiores. O objetivo é verificar qual é a mais econômica, ou seja,
comparando preço e quantidade de conteúdo (volume) de cada uma delas. Por
exemplo, os alunos verificaram se é mais vantajoso comprar três embalagens de
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300 ml cada de um determinado produto ou uma embalagem de 900ml, comparando
seus preços.
Para a execução da atividade proposta, os alunos levaram embalagens de
mesmos produtos, porém em tamanhos diferentes, com os respectivos preços
cobrados. Calcularam o volume dos produtos utilizados (prismas, cilindros, etc). A
partir de então, verificando o preço de cada produto e os volumes para as
respectivas embalagens, analisaram qual embalagem é a mais econômica para o
consumidor: “mais volume por menor preço”.

Projeto

III

-"Estimativa

de

orçamento

para

pintura

de

uma

quadra

poliesportiva". (Fonte: Licenciandos, atores no projeto)
Conteúdo: Geometria Plana / 1ª série.
Este projeto busca determinar um modelo que leve a uma estimativa do valor
a ser gasto para pintura de uma quadra poliesportiva. Os licenciandos levaram um
modelo de quadra poliesportiva a ser seguido para a pintura, conforme figura 9.

Figura 9 - Modelo de quadra poliesportiva.
Fonte: http://blogsalaojuazeiro.com.br/quadra-poliesportiva-joao-paulo-ii-serainaugurada-com-abertura-dos-36o-jogos-escolares/
Os educandos foram até as quadras das escolas, como já descrito, para
coletar as dimensões das mesmas e fazer os esboços que julgassem necessários,
assim como o raio dos círculos/semicírculos e dimensões dos retângulos que seriam
utilizados. Já com as medidas em mãos, efetuaram o cálculo das áreas de cada
figura geométrica individualmente, determinando então a área total para cada cor de
tinta (somatório das áreas das figuras geométricas de mesma cor). Com base nisso,
pesquisaram, em lojas especializadas, os melhores preços, para cada cor de tinta,
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bem como seu rendimento em m². Foi calculada, também, a quantidade necessária
de tinta e o orçamento médio para a pintura da quadra. A figura 10 mostra a
esquematização do modelo em sala de aula com os alunos, após obtenção das
medidas.

Figura 10 – Modelo de quadra poliesportiva esquematizado em sala de aula.
Fonte: Licenciandos, atores no projeto.
4.3 – Instrumento de coleta de dados

Ao final de todo o processo de aplicação dos projetos nas escolas foi aplicado
um questionário para cada licenciando, contendo sete perguntas. As perguntas
desenvolvidas nos questionários visam a contribuir para a análise das concepções,
entendimentos, contribuições e aprendizados das ações da Modelagem para eles.
4.3.1 – Questionários

Os questionários são considerados uma forma particular de entrevista e
podem ser, segundo Richardson (1942) apud Stahl (2003), questionários de
perguntas fechadas, abertas ou abertas e fechadas:
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Questionários de perguntas fechadas:

Nos questionários de perguntas fechadas, as perguntas ou afirmações
apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas e pré-estabelecidas. O
entrevistado deve escolher aquela alternativa que melhor representa as suas ideias,
opiniões e sentimentos. Na sua elaboração, devem ser considerados dois aspectos
importantes: a) As alternativas devem ser exaustivas, isto é, devem incluir todas as
possibilidades que se podem esperar e b) As alternativas devem ser excludentes, ou
seja, o entrevistado não pode duvidar entre duas ou mais alternativas que podem ter
o mesmo significado. (Richardson, 1942 apud STAHL, 2003).


Questionários de perguntas abertas:

Ainda segundo o autor, esses se caracterizam por perguntas ou afirmações
que levam o entrevistado a responder com frases ou orações. O pesquisador não
está interessado em antecipar as respostas, deseja uma melhor elaboração das
opiniões do entrevistado. Como por exemplo, a) Qual a sua ocupação principal? E b)
De acordo com o seu ponto de vista, como deveria ser o relacionamento entre
professor e aluno do ensino médio?


Questionários que combinam perguntas abertas e fechadas:

Segundo Richardson (1942 apud STAHL, 2003), os pesquisadores elaboram
os questionários com ambos os tipos de perguntas. As perguntas fechadas, por
exemplo, destinadas a obter informação sociodemográfica do entrevistado (sexo,
escolaridade, idade etc.) e respostas de identificação de opiniões (sim - não,
conheço – não conheço etc.) e as perguntas abertas, destinadas a aprofundar as
opiniões do entrevistado, por exemplo: Por que não gosta? Por que gostaria de
conhecer? Etc.
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Vantagens na utilização de questionários.

Apresentamos a seguir, segundo Richardson (1942 apud STAHL, 2003),
algumas vantagens na utilização de questionários:
1. O questionário permite obter informações de um grande número de
pessoas, simultaneamente, ou em um tempo relativamente curto.
2. Não há necessidade de um treinamento demorado do pessoal que aplica o
questionário.
3. No caso do questionário anônimo (que não inclui o nome do entrevistado),
as pessoas podem sentir-se com maior liberdade para expressar suas
opiniões.
4. A tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que
outros instrumentos (por exemplo, a entrevista).
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5 – ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS

Os dados para análise foram retirados dos questionários respondidos pelos
quinze licenciandos participantes. O questionário utilizado continha sete perguntas,
descritas a seguir.

Questionário aplicado aos licenciandos:
1) Você já possuía alguma experiência com a sala de aula anteriormente ao PIBID? Se sim,
em qual ocasião?
2) Como aluno bolsista do PIBID Matemática e com as experiências adquiridas, na sua
opinião, quais são os principais desafios que um professor de Matemática enfrenta? Como
lidar com esses desafios?
3) Você acredita que o PIBID pode contribuir para a sua formação e prática docente?
Justifique.
4) Nas experiências obtidas com a Modelagem Matemática por meio do PIBID, você
considera que esta Metodologia pode auxiliar o professor, de forma significativa, no
processo de ensino-aprendizagem? Justifique.
5) Quais são os aspectos positivos e negativos da utilização da Modelagem Matemática
como metodologia de ensino?
6) Você acredita que a vivência obtida com a metodologia de Modelagem Matemática pode
contribuir positivamente para sua formação como futuro professor? Justifique.
7) Tendo conhecido a Modelagem Matemática, você a utilizaria na sala de aula, como
professor? Justifique.

O tratamento dos dados seguiu as seguintes etapas:
1. Transcrição dos questionários respondidos pelos licenciandos para o
computador;
2. Leitura de todos os questionários transcritos em arquivo tipo DOC;
3. Criação de um novo projeto no NVivo, utilizando ferramentas do
software;
4. Importação no software do documento transcrito tipo DOC, relativo às
respostas dos licenciandos;
5. Leitura e identificação das palavras-chave contidas nos dados, criandose um “Nó” à parte, nomeado de “Palavras-chave”;
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6. Codificação manual7, criando códigos a partir da similaridade de
significados das palavras-chave.
7. Criação das categorias, onde os códigos foram relacionados e
agrupados, de acordo com características comuns.
8. Criação de subcategorias.

As figuras de 11 a 21 mostram o processo de análise dos dados, com telas do
software NVivo. A figura 11 apresenta a tela do Vivo na criação de um novo projeto.
A figura 12 mostram a importação dos dados para o software (arquivo tipo doc), ou
seja, das respostas dos alunos, que podem ser visualizadas parcialmente na figura
13. Após a inserção dos dados, foi criado um nó, nomeado “Palavras-Chave”,
conforme mostra a figura 14, onde foram inseridas as palavras-chave selecionadas
das respostas dos alunos, conforme mostra a figura 15. A figura 16 mostra um
exemplo de criação de um código, que será formado pela junção de palavras-chave
de mesmo significado. Na figura 17, podemos ver a seleção e inserção dessas
palavras em um código e na 18 a visualização de seu conteúdo. Na figura 19,
podemos visualizar todos os códigos que foram criados, dando início à construção
das categorias, conforme figura 20, que representam a união de códigos
semelhantes. Ao percebermos códigos com similaridades específicas numa
categoria, esta foi desmembrada criando subcategorias. Todas as categorias,
subcategorias e códigos criados podem ser visualizados na figura de número 21.
Como podemos observar, nas figuras de 16 a 21, os códigos foram
numerados de 1 a 15 e as categorias foram nomeadas com o prefixo “C”, por
exemplo, “C1” representa a primeira categoria criada, “C2” a segunda, e assim por
diante. Foram duas as subcategorias criadas, ambas sendo subcategorias da
categoria “C4”. Desta forma, foram nomeadas de “C4.1” e “C4.2”.

7

Além da codificação manual é possível utilizar no NVivo a codificação automática, que, na realidade,
é uma forma de agrupar textos por algum tipo de similaridade entre as predefinidas pelo software
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Figura 11 – Criação de um novo Projeto no NVivo.
Fonte: a autora.
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Figura 12 – Importação dos dados no NVivo.
Fonte: a autora.
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Figura 13 – Visualização parcial dos dados importados no NVivo.
Fonte: a autora.
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Figura 14 – Criação do “Nó” Palavras-Chave.
Fonte: a autora.
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Figura 15 – Seleção de palavras-chave das respostas dos alunos e inserção no “nó” “Palavras-Chave”.
Fonte: a autora.
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Figura 16 – Exemplo de criação de um código.
Fonte: a autora.
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Figura 17 – Exemplo de seleção e inclusão de palavras-chave em um código.
Fonte: a autora.

Figura 19 –
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Figura 18– Visualização do conteúdo (palavras-chave) de um código criado.
Fonte: a autora.

Figura 19 –
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Figura 19 – Todos os códigos criados.
Fonte: a autora.

Figura 19 –
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Figura 20 – Exemplo de criação de uma categoria.
Fonte: a autora.

Figura 19 –
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Figura 21 – Representação de todas as categorias, subcategorias e códigos criados no NVivo.
Fonte: a autora.

Figura 19 –
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Para uma melhor visualização e compreensão de todo o procedimento de seleção de palavras-chave, criação de códigos,
de categorias e subcategorias, representamos detalhadamente no quadro 4 todas as palavras-chave utilizadas e a alocação
destas nos códigos e destes nas categorias e subcategorias.
Quadro 4 – Representação das palavras-chave, códigos, categorias e subcategorias e suas inter-relações.
Palavras-chave (retiradas da transcrição das respostas dos
Códigos
licenciandos)
“principal desafio é fazer com que os alunos se interessem pela
Matemática”
“O desinteresse do aluno”
“desinteresse do aluno”
“falta de interesse dos alunos”
1- Falta de
“total falta de interesse”
interesse dos
“todos os professores enfrentam o problema de desinteresse por
alunos pela
parte dos alunos”
Matemática
“O principal desafio é driblar a falta de interesse dos alunos”
“O desinteresse pela matemática por ser uma matéria mais
complexa”
“Os principais desafios que um professor de matemática enfrenta
são: dominar a turma, causando interesse da parte deles”
“a maioria dos alunos já criam um bloqueio quando vão aprender a
matéria”
“o preconceito tido como a matemática sendo uma matéria muito
difícil”
2- Dificuldades
“bloqueio por parte dos alunos por achar que a matemática é dos educandos na
difícil”
aprendizagem
“A maioria dos alunos acham a matemática muito abstrata“
“a maioria dos alunos já entram para a sala de aula com um

Categorias de
Análise

C1 – Dificuldades
dos licenciandos em
sala de aula
(Códigos: 1, 2, 3, 4 e
5)
.

Subcategorias

-
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“trauma” da matemática”
“cada vez os alunos entram em sala de aula com aversão à
matéria”
“Acredito que os principais desafios são: as dificuldades dos
alunos para entender o conteúdo por não saberem matérias mais
simples, como soma de frações, ou até mesmo as operações
3- Falta de
básicas”
conteúdos básicos
“apresentam muita dificuldade em conceitos básicos”
“os professores tem encontrado alunos com um nível bem abaixo
do necessário para sua série”
“falta de recursos didáticos na escola”
“colaboração da escola junto ao professor”
4- Falta de
“a escola não possuir uma infra-estrutura para a execução dos
incentivo e
projetos”
recursos nas
“Na minha opinião os principais desafios estão relacionados a falta
escolas
de estrutura da escola, falta de incentivo do governo na educação
o que não dá ao professor subsídios para trabalhar diferentes
metodologias de ensino”
“Acho que há uma falta de interesse de certas escolas com o
5- Falta de apoio
projeto”
das escolas com o
“sempre que chegava na escola os alunos já haviam sido
PIBID
liberados”
“Pode-se sobrepujar esses obstáculos transmitindo de modo
simples o conteúdo e buscando meios alternativos de se lecionar
para fugir ao padrão”
“Para superar tais questões precisamos utilizar a criatividade, 6 – Diversificação
diversificar os métodos de ensino”
de métodos de
“o professor tem que buscar novas maneiras de atrair o aluno,
ensino.
trazendo aulas motivadoras para os alunos”
“Conseguindo a atenção dos alunos através de atividades
diferenciadas”

C1 – Dificuldades
dos licenciandos em
sala de aula
(Códigos: 1, 2, 3, 4 e
5)

C2 – Ações do
professor
(Códigos 6 e 7)

-

-
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“sempre buscar outros meios, como a modelagem matemática,
para fazer o aluno “enxergar” a matemática de uma outra forma”
“utilizar a realidade do aluno para ensinar a Matemática”
“Podemos fazer uso de vários artifícios para tornar a matemática
mais próxima ao seu cotidiano”
7- Contextualizar o
“nossos projetos devem ser totalmente relacionados com assuntos
conteúdo
do interesse deles”
“É extremamente importante para a formação do professor, a
participação no PIBID, pois aprendemos na prática os conceitos
aplicados em sala de aula, além de ter contato com situações
reais da escola enfrentando e superando os desafios de sala de
aula”
“o PIBID nos permite ver e aprender na prática, no cotidiano
escolar, como é ser professor, quais suas responsabilidades e
desafios”
“o pibid tem contribuindo para a minha formação através das
diferentes metodologias que eu tenha aprendido”
“Sem dúvidas o PIBID está me proporcionando uma formação
adequada. Na qual, nós bolsistas sabemos qual é a realidade de
uma escola”
“Com o PIBID adquirimos experiência em sala de aula”
“Podemos observar as dificuldades que os alunos têm e nos
preparar para saná-las”
“o projeto PIBID nos dá a possibilidade de conhecer a prática
docente e todos os seus desafios de perto”
“nos deixa em contato com o dia-a-dia da sala de aula antes de
formados”
“com o PIBID o licenciando convive diretamente com os problemas
das escolas”
“graças ao PIBID eu vi a realidade de uma sala de aula”

8- Benefícios da
prática
proporcionada
pelo PIBID

C2 – Ações do
professor
(Códigos 6 e 7)

C3 – Prática em sala
de aula na
licenciatura
(Códigos: 8 e 9)

-

-
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“possibilita o contato direto entre o professor e aluno, saindo da
teoria aplicada durante a faculdade e se tornando prática”
“No PIBID discutimos e testamos novas metodologias”
“quando nos formarmos teremos uma experiência de como aplicar
as aulas”
“novas formas de ensino e de trabalho”
“Diversificação da prática docente”
“esta trouxe novos conhecimentos numa área que eu não
conhecia muito bem”
“Observando essa melhora na aprendizagem, devemos sempre
fazer uso desse recurso para ensinar a matemática. Assim,
seremos melhores profissionais”
“A vivência com a Modelagem Matemática contribuiu para minha
formação, deixando uma experiência positiva com alunos”
“é uma ferramenta a mais a ser utilizada em sala de aula”
“A modelagem matemática e outras metodologias de ensino vem
não somente para facilitar,e sim, complementar o processo de
ensino-aprendizagem”
“mostrou outros caminhos que posso utilizar para lecionar”
“A modelagem pode contribuir positivamente para minha formação
já que com ela aprendemos uma metodologia alternativa para o
ensino da matemática”
“criando técnicas mais produtivas para o processo de ensinoaprendizagem”
“A modelagem matemática seria uma metodologia utilizada por
mim como professora, pois percebi um interesse e aprendizado
maior dos alunos com a matemática”
“a modelagem se mostrou bastante eficaz”
“acredito que a modelagem pode auxiliar o professor no ensino
aprendizagem pois faz com que os alunos possam aprender o
conteúdo de sala de aula de maneira interessante e dinâmica”
“é uma outra visão dos conteúdos tanto pra mim quanto pros

9 – Contribuições
da vivência com a
Modelagem

C3 – Prática em sala
de aula na
licenciatura
(Códigos: 8 e 9)

-
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alunos, e isso é muito interessante, pois dependendo do conteúdo
a matemática pode ficar maçante e a modelagem pode alterar
isso”

“desperta mais o interesse dele pela matéria”
“essa metodologia pode trazer um diferencial para aula, motivando
os alunos”
“ele se torna mais interessado em aprender algo que irá usar”
“depois de passar um certo conteúdo pode buscar uma questão de
Modelagem para complementar, despertando maior interesse nos
alunos”
“deixa as aulas mais dinâmicas, fazendo com que os alunos se
interessem pela matemática e aprendam o conteúdo”
“deixa mais interessante o ensino do conteúdo”
“Desperta o interesse dos alunos pois mostra uma aplicabilidade
dos conteúdos estudados”
“aspectos positivos da utilização da Modelagem: (...) conseguir a
atenção do aluno por ser uma aplicação mais dinâmica”
“torna a aula mais dinâmica e interessante”
“pode despertar o interesse do aluno ao estudar Matemática”
“pode driblar a falta de interesse dos alunos”
“Com a Modelagem, o aluno pode ver na prática o que aprende
em sala de aula”
“aluno consegue ver a Matemática no seu cotidiano”
“desenvolvendo o conhecimento do aluno de maneira prática”
“A modelagem serve para mostrar que a matemática está em
todos os lugares”
“Com a modelagem matemática o aluno percebe que a
matemática faz parte do seu cotidiano”

10- Modelagem
Matemática e
motivação

11- Modelagem
Matemática e
contextualização

C3 – Prática em sala
de aula na
licenciatura
(Códigos: 8 e 9)

-

C4 – A Modelagem
Matemática como
metodologia de
ensino/aprendizagem
(subcategorias C4.1
e C4.2, códigos 10,
11, 12, 13, 14 e 15)

C4.1 Benefícios da
utilização da
Modelagem
Matemática
(Códigos: 10,
11, 12 e 13)
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“Ele vê a utilização (da Matemática) e percebe a sua utilidade”
“a Modelagem Matemática mostra ao aluno a matemática de uma
forma concreta, mostrando sua importância em nossa vida”
“mostra através da prática aos alunos que a matemática vai além
das salas de aula que não dá para tirar a matemática de seu dia a
dia”
“quando levamos o conteúdo ao aluno com o cotidiano atrelado,
eles percebem a importância do aprender”
“os alunos ficaram satisfeitos e curiosos ao verem uma aplicação
da matemática muito presente em seu cotidiano”
“Aspectos positivos: trazer questões cotidianas que os alunos
visualizam dentro ou fora do ambiente escolar”
“eles acabam percebendo a importância da Matemática para a
vida”
C4 – A Modelagem
“A modelagem matemática pode servir para estimular os alunos
Matemática como
por ser contextualizada”
metodologia de
“causa um estreitamento entre cotidiano e matemática para o
ensino/aprendizagem
aluno.”
(subcategorias C4.1
“ajuda os alunos a ver a matemática presente no dia-a-dia.”
e C4.2, códigos 10,
“atrelar o cotidiano ao conteúdo”
11, 12, 13, 14 e 15)
“contato dos alunos com atividades relacionadas às coisas do diaa-dia”
“demonstra a importância da matemática no dia a dia”
“a Matemática passa a ser mais significativa quando os alunos
conseguem relacioná-la com o cotidiano”
“Essa metodologia faz com que os alunos relacione o que esta
aprendendo com o cotidiano dele”
“mostra a aplicação da matemática no cotidiano, deixando uma
“aula mais leve”, mais dinâmica e com mais aprendizagem”
“os alunos passaram a interagir na aula possibilitando a
12- Proporciona
construção do conhecimento”
maior interação
“Os aspectos positivos são a interação do professor com o aluno”
dos alunos na aula

C4.1 Benefícios da
utilização da
Modelagem
Matemática
(Códigos: 10,
11, 12 e 13)

78

“A modelagem matemática é uma metodologia que o aluno e o
professor interagem um com o outro”
“Com isso, tira da cabeça do aluno que somente o professor pode
passar conhecimento e mostra que o conhecimento pode ser
passado de aluno a aluno”
“a modelagem matemática é uma metodologia que auxilia o
professor a transmitir o conteúdo de uma forma facilitadora para a
compreensão do aluno”
“Ajuda os alunos a compreender melhor os conteúdos da sala de
aula”
“Os alunos aprendem mais e melhor”
“É uma metodologia que requer um pouco mais de tempo do que
uma aula tradicional, tanto no preparo como na aplicação.”
“O negativo é o fato de consumir um tempo de aula considerável”
“pode dar muito mais trabalho que uma aula convencional”

C4 – A Modelagem
Matemática como
metodologia de
ensino/aprendizagem
(subcategorias C4.1
e C4.2, códigos 10,
11, 12, 13, 14 e 15)

C4.1 Benefícios da
utilização da
Modelagem
Matemática
(Códigos: 10,
11, 12 e 13)

14 – Modelagem
Matemática exige
C4 – A Modelagem
mais tempo
Matemática como
metodologia de
15 – Modelagem
Matemática é mais ensino/aprendizagem
(subcategorias C4.1
trabalhosa
e C4.2, códigos 10,
11, 12, 13, 14 e 15)

C4.2 –
Dificuldades
na utilização
da Modelagem
(Códigos: 14 e
15)

13 – Modelagem
Matemática
possibilita melhor
compreensão
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Com base nos dados apresentados, podemos dar início à análise deste
trabalho. Esta será feita por etapas, conforme figuras de números 22, 23, 24 e 25,
onde relacionamos algumas categorias com outras, buscando tratar pontos que
consideramos importantes para os resultados da pesquisa. Deste modo, nem todas
as categorias obtidas serão utilizadas e, além disso, nem todos os códigos das
respectivas categorias mencionadas estão representados nas figuras, mas somente
os que julgamos necessários para esta análise e também conclusão.
1.

Figura 22 – Códigos e respectivas categorias referentes às dificuldades encontradas
no ensino, ações do professor e benefícios proporcionados pela Modelagem.
Fonte: a autora.
Conforme figura 22, podemos iniciar a análise observando que duas das
dificuldades8 encontradas pelos licenciandos no Ensino de Matemática, no que diz
respeito aos alunos, foram a falta de interesse e a dificuldade que eles têm com a
Matemática, por considerá-la uma matéria de difícil compreensão e grande
abstração. Relacionando esses fatos com a visão dos licenciandos, após a
experiência obtida nas escolas, com a Modelagem, verificamos que eles
notaram, dentre alguns benefícios desta metodologia, que ela pôde motivar os

8

O grifo chama atenção para o significado dos códigos e categorias utilizadas neste trabalho.
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alunos, aumentando seu interesse no processo de aprendizagem e contribuiu
para uma melhora na compreensão dos conteúdos.
Na questão sobre o que o professor deveria fazer para lidar com as
dificuldades encontradas na sala de aula, as respostas dos licenciandos se
concentram em dois pontos: a diversificação dos métodos de ensino e relacionar
o conteúdo, muitas vezes isolado da sala de aula, com a realidade dos alunos.
Este último fato vai ao encontro de um benefício da utilização da Modelagem – a
possibilidade de contextualização, ou seja, por não deixá-la apenas na teoria, mas
relacioná-la com o dia a dia dos alunos e mostrar que ela é útil, também, para
resolvermos problemas do cotidiano. Além disso, a Modelagem pode ser
considerada uma metodologia alternativa / diversificada.
2.

Figura 23 – Códigos e respectivas categorias/subcategorias referentes às
dificuldades encontradas pelos licenciandos, com relação à metodologia e às
escolas.
Fonte: a autora.
Como podemos observar na figura 23, algumas dificuldades a respeito da
utilização da metodologia foram apontadas pelos licenciandos, durante o
processo. Foram elas: a necessidade de mais tempo para o preparo e aplicação
dos projetos e por ser mais trabalhosa do que uma aula tradicional.

81

Sobre as dificuldades encontradas, no que diz respeito à Escola, os
licenciandos citaram dois aspectos. O primeiro foi a falta de apoio das escolas
para com o PIBID, como por exemplo, a falta de horário fixo nas escolas, fazendo
com que os bolsistas trabalhassem apenas em horários vagos; falta de envolvimento
de toda a escola com o Projeto, pois algumas vezes, no horário que seria vago, os
licenciandos estavam presentes, mas os alunos não, por já terem sido liberados por
outro professor ou inspetor de turno. O outro aspecto diz respeito à falta de
incentivo e recursos nas escolas, como por exemplo, falta de colaboração da
escola junto ao professor e falta de recursos didáticos para que o professor possa
trabalhar metodologias diversificadas em suas aulas.

3.

Figura 24 – Códigos e respectivas categorias referentes à prática proporcionada
pelo PIBID e à vivência com a Modelagem.
Fonte: a autora.
De acordo com a figura 24, com relação ao PIBID, os licenciandos
comentaram a importância desse Projeto para a sua formação, que se concentra em
dois aspectos: a possibilidade de vivência com metodologias diversificadas de
ensino e a experiência prática proporcionada em sala de aula.
Sobre as contribuições da vivência obtida com a Modelagem para a
sua prática docente, os licenciandos comentaram o ganho obtido com essa
experiência, pois, dentre outras coisas, permitiu-lhes conhecer uma metodologia
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diferenciada que se mostrou eficaz, por ter proporcionado uma melhora na
aprendizagem dos educandos e tornado esse processo mais interessante e
dinâmico.
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CONCLUSÕES
Buscamos, nesse trabalho, oferecer aos alunos do curso de Licenciatura em
Matemática da UENF vivências com a Modelagem, enquanto metodologia de
ensino/aprendizagem, procurando investigar, entre outros aspectos, as influências
desta ação para a sua prática docente, enquanto futuros professores.
De acordo com a análise já discutida no item 4.4, podemos iniciar a conclusão
afirmando que a Modelagem pode auxiliar o professor a lidar com as principais
dificuldades ou desafios9 que enfrenta na sala de aula. Estes são, segundo os
licenciandos, a falta de interesse e dificuldades dos educandos com a Matemática, o
que fica evidenciado pelas suas respostas dadas no questionário, como, por
exemplo, nessas transcrições: “O principal desafio é driblar a falta de interesse dos
alunos”; “o preconceito tido como a matemática sendo uma matéria muito difícil”.
Desta forma, podemos afirmar que a Modelagem pode auxiliar o professor a lidar
com estes desafios, pois, segundo os licenciandos, essa metodologia possui como
alguns de seus benefícios, o aumento de interesse dos alunos na aprendizagem e a
contribuição para uma melhora na compreensão do conteúdo. Estes fatos podem
ser confirmados nessas transcrições de algumas respostas dos licenciandos: “(A
Modelagem) deixa as aulas mais dinâmicas, fazendo com que os alunos se
interessem pela matemática e aprendam o conteúdo”; “Os alunos aprendem mais e
melhor”.
Além disso, a Modelagem é uma metodologia diversificada e possui, como
outro benefício, segundo os licenciandos, a possibilidade de contextualização dos
conteúdos, como vemos nessa transcrição: “Com a modelagem matemática, o aluno
percebe que a matemática faz parte do seu cotidiano”. E são justamente a
diversificação dos métodos de ensino e a contextualização, conforme os
licenciandos, artifícios de que o professor deve fazer uso para lidar com as
dificuldades encontradas em sala de aula, como pode ser verificado nessas
transcrições:

“o professor tem que buscar novas maneiras de atrair o aluno,

trazendo aulas motivadoras para os alunos”; “utilizar a realidade do aluno para
ensinar a Matemática”.

9

Os grifos na conclusão representam aspectos importantes que contemplam os objetivos desta
pesquisa.
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Desta forma, a Modelagem se apresenta como uma ferramenta que pode
auxiliar o professor a tornar o processo de ensino/aprendizagem mais prazeroso,
motivador e a lidar com as dificuldades encontradas em sala de aula, no que diz
respeito aos alunos.
Esses resultados vão ao encontro do que Barbosa (2001) comenta, relatando
uma experiência de futuros professores. Nela, eles assinalam que a Modelagem
contribui na compreensão dos conceitos matemáticos, desenvolve habilidades de
pesquisa e experimentação e leva em conta o contexto dos alunos, aumentando
assim o interesse deles pela Matemática.
Além dos benefícios da utilização da Modelagem já citados, outro apontado
pelos licenciandos é que ela proporciona uma maior interação dos alunos na aula, o
que pode ser evidenciado nessa transcrição de uma de suas respostas: “os alunos
passaram a interagir na aula possibilitando a construção do conhecimento”. Essa
interação permite a alteração daquele cenário onde o professor é o que domina o
conteúdo e apenas o transmite, tornando os alunos mais ativos na construção do
conhecimento, indo ao encontro do que afirma Burak (1992), que, comentando
experiência com a utilização da Modelagem por professores, durante um programa
de formação, conclui que eles acreditavam que a Modelagem proporciona um maior
envolvimento dos alunos, promovendo melhor relacionamento com os professores, o
que influi positivamente no desempenho escolar.
Todos esses fatos são apresentados no do quadro 5, incluindo algumas
respostas dos licenciandos utilizadas como palavras-chave nesta pesquisa.
Quadro 5 – Amostra de palavras-chave relacionadas às categorias 1, 2 e
subcategoria 4.1.
Palavras-chave
Categorias
Códigos

Dificuldades dos

Falta de interesse dos

licenciandos em sala de

alunos pela Matemática.

aula.

(código 1)

(Categoria 1)
Dificuldades dos
educandos na
aprendizagem.

“O principal desafio é
driblar a falta de interesse
dos alunos”;
“todos os professores
enfrentam o problema de
desinteresse por parte dos
alunos”;
“a maioria dos alunos já
criam um bloqueio quando
vão aprender a matéria”
“o preconceito tido como a
matemática sendo uma
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(código 2)

Diversificação de métodos
Ações do professor para

de ensino.

lidar com as dificuldades.

(código 6)

(Categoria 2)

Contextualizar o conteúdo.
(código 7)

Modelagem Matemática e
motivação.
(código 10)

Modelagem Matemática
possibilita melhor
Benefícios da utilização

compreensão.

da Modelagem

(código 13)

Matemática.
(Subcategoria 4.1)
Modelagem Matemática e
contextualização.
(código 11)

matéria muito difícil”
“Para
superar
tais
questões
precisamos
utilizar
a
criatividade,
diversificar os métodos de
ensino”
“o professor tem que
buscar novas maneiras de
atrair o aluno, trazendo
aulas motivadoras para os
alunos”
“utilizar a realidade do
aluno para ensinar a
Matemática”
“Podemos fazer uso de
vários artifícios para tornar
a
matemática
mais
próxima ao seu cotidiano”
“pode driblar a falta de
interesse dos alunos”;
“deixa as aulas mais
dinâmicas, fazendo com
que
os
alunos
se
interessem
pela
matemática e aprendam o
conteúdo”.
“Ajuda os alunos a
compreender melhor os
conteúdos da sala de
aula”;
“Os
alunos
aprendem mais e melhor”.
“Com
a
modelagem
matemática
o
aluno
percebe que a matemática
faz parte do seu cotidiano”
“a Modelagem Matemática
mostra
ao
aluno
a
matemática de uma forma
concreta, mostrando sua
importância em nossa
vida”
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Proporciona maior
interação dos alunos na
aula.
(código 12)

“os alunos passaram a
interagir
na
aula
possibilitando
a
construção
do
conhecimento”
“A
modelagem
matemática
é
uma
metodologia que o aluno e
o professor interagem um
com o outro”

As dificuldades encontradas pelos licenciandos no âmbito da utilização
da metodologia foram: a necessidade de mais tempo para aplicação e por ser mais
trabalhosa que uma aula tradicional, como podemos verificar nessas transcrições: “É
uma metodologia que requer um pouco mais de tempo do que uma aula tradicional,
tanto no preparo como na aplicação”; “pode dar muito mais trabalho que uma aula
convencional”. Em consonância com esses fatos, Silveira (2007, apud MEYER et al.,
2011) já havia constatado, em pesquisa realizada, algumas opiniões dos
professores, perante o uso da Modelagem, e, entre elas, está a maior exigência do
professor na preparação e no momento da aula. E mais recentemente, Oliveira e
Barbosa (2011, p. 267-268) também identificaram que:
A presença da modelagem na escola representa desafios para os
professores, pois as aulas de Matemática apresentam uma dinâmica
diferente, já que acontecerão diversos caminhos propostos pelos alunos
para a resolução do problema. Com isso, não há previsibilidade do que
ocorrerá nas aulas na utilização deste ambiente de aprendizagem movendo
os professores para uma zona de risco.

Ou seja, as aulas em que o professor faz uso da Modelagem tornam-se mais
trabalhosas e desafiadoras, pois o tiram da zona de conforto dada pela metodologia
tradicional, em que ele é mero transmissor de conhecimentos com pouca ou
nenhuma interação dos educandos. Diferentemente, a Modelagem leva o docente a
um novo ambiente, no qual os alunos passam a ser ativos no processo de
aprendizagem, indagando e questionando mais, pois é desta forma, entre outros
aspectos, que se dá a construção do conhecimento nesta metodologia.
O quadro 6 apresenta uma amostra das respostas dos licenciandos sobre
essas dificuldades encontradas na utilização da Modelagem.
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Quadro 6 – Amostra de palavras-chave relacionadas à subcategoria 4.2.

Categoria

Código

Modelagem Matemática
Dificuldades na utilização

exige mais tempo.

da Modelagem.

(código 14)

(Subcategoria 4.2)

Modelagem Matemática é
mais trabalhosa.

Palavras-chave
“É uma metodologia que
requer um pouco mais de
tempo do que uma aula
tradicional,
tanto
no
preparo
como
na
aplicação.”
“O negativo é o fato de
consumir um tempo de
aula considerável”
“pode dar muito mais
trabalho que uma aula
convencional”

(código 15)

Pelos diversos benefícios citados na utilização da Modelagem enquanto
metodologia e por se apresentar como uma ferramenta possível de ser utilizada pelo
professor, os licenciandos afirmaram que a vivência obtida contribuiu para sua
prática docente, enquanto futuros professores, de modo que tiveram a
oportunidade de adquirir conhecimento e experiência com uma metodologia que se
mostrou eficaz, respondendo assim a nossa problemática de pesquisa. O quadro 7
apresenta algumas falas dos licenciandos que confirmam essas conclusões.

Quadro 7– Amostra de palavras-chave relacionadas à categoria 3.
Categoria

Código

Prática em sala de aula na

Contribuições da vivência

licenciatura

com a Modelagem

(Categoria 3)

(código 9)

Palavras-chave
"A
vivência
com
a
Modelagem
Matemática
contribuiu para minha
formação, deixando uma
experiência positiva com
alunos"; "a modelagem se
mostrou bastante eficaz";
"acredito
que
a
modelagem pode auxiliar
o professor no ensino
aprendizagem pois faz
com que os alunos
possam
aprender
o
conteúdo de sala de aula
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de maneira interessante e
dinâmica"; A modelagem
matemática seria uma
metodologia utilizada por
mim como professora,
pois percebi um interesse
e aprendizado maior dos
alunos
com
a
matemática".
Podemos, então, concluir ainda que, após conhecer a Modelagem e
trabalhar com ela, os licenciandos se sentiram motivados a utilizá-la no dia a
dia escolar.
Por fim, observando o bom resultado com a experiência vivida, acreditamos
que uma vivência durante o PIBID, como ocorreu nesta pesquisa, pode ser um
começo para melhor preparar esses futuros professores a conhecerem e utilizarem a
Modelagem em sua prática. Entretanto, uma questão a ser notada é o fato de que
nem todos os alunos do curso de licenciatura têm a oportunidade de participar do
projeto PIBID, pois o número de bolsas é pequeno. Acreditamos, então, que a
implementação, no curso de licenciatura, de uma disciplina específica voltada para
esta metodologia, (além de outras ações envolvendo-a em diversas disciplinas do
curso, voltadas para o ensino) seria algo significante e valioso para a formação
desses professores.
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ANEXO
Questionários respondidos pelos licenciandos

