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RESUMO

Este trabalho apresenta uma investigação sobre a utilização da Modelagem
Matemática enquanto metodologia de ensino. Por meio de projetos e o processo de
análise dos dados, foi realizado com base na teoria dos Registros de Representação
Semiótica de Raymond Duval. Este estudo ocorreu no Instituto Superior de
Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM), em Campos dos Goytacazes/RJ,
desenvolvendo-se com duas turmas, uma do 1ºano e outra do 2º ano do ensino
médio. Os dados foram coletados por meio de observação, questionários, atividades
e diário de bordo. Foi investigado se os modelos matemáticos utilizados possibilitam
ao educando a efetivação das atividades cognitivas no que se refere à
representação, ao tratamento e à conversão entre os registros semióticos.

Palavras-chaves: modelagem matemática; registros de representação semiótica;
educação matemática; metodologia de ensino.

ABSTRACT

This paper presents an investigation on the use of mathematical modeling as a
methodology of teaching through projects and the process of data analysis was
performed based on the theory of records Semiotic Representation of Raymond
Duval. The study was conducted at the Institute of Education Prof. Aldo Muylaert
(ISEPAM) in Campos dos Goytacazes city, developing - with two classes, one of the
other 1st grade and 2nd grade of high school. Data were collected through
observation, questionnaires, activities, and logbook. It was investigated whether the
mathematical models used enabled the realization of student cognitive activities as
regards representation, processing and conversion between semiotic registers.

Keywords:mathematical modeling; semiotic representation registers; math education
teaching methodology.
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1 INTRODUÇÃO

O aprendizado de Matemática, tradicionalmente, tem sido por muito tempo
uma das maiores dificuldades para os educandos em diversos níveis. No ensino
fundamental e médio é comum obtermos e observarmos entre os alunos opiniões de
como a disciplina é “difícil de entender, abstrata e sem sentido”. Naturalmente, tais
afirmações podem decorrer de inúmeras ações pedagógicas, no entanto, uma das
possíveis causas pode decorrer das aulas eminentemente expositivas, em que os
conteúdos são passados para os alunos de modo a enfocar essencialmente o rigor
matemático e pouca ou nenhuma aplicação de ordem prática dos conceitos, quando
de sua apresentação.
Tal tendência, segundo Porto (1987 apud STAHL, 2003, p.1), traduz o
pensamento da escola tradicional, caracterizado por valorizar o ensino universalista,
sem se preocupar, contudo, com o dia a dia do aluno, em que a função do professor
é dominar o conhecimento, selecioná-lo e ministrá-lo, de forma lógica e progressiva,
num clima de ordem, obediência e de forma acabada e inquestionável. Neste
contexto, acreditamos que uma postura mais progressista, partindo do pressuposto
de que a educação é parte da própria experiência humana de um ensino centrado
nas necessidades do educando ou do grupo, desenvolvido a partirde sua adaptação
ao seu meio e da possibilidade de desenvolver as relações interpessoais, seja uma
proposta pedagógica mais favorável.Nesta perspectiva, os alunos não trabalham
mais sozinhos, mas em grupo, em processo de cooperação, em que as atividades
não são programadas, mas se desenvolvem conforme o interesse despertado,
reproduzindo muitas vezes as condições reais de existência desses mesmos alunos.
Segundo

D‟Ambrósio(1997), o

aprendizado

da

Matemática depende,

sobretudo, de professores que se apropriem de uma metodologia adequada que
privilegie principalmente o caráter experimental da disciplina. Desta constatação vem
a necessidade de se pesquisar alternativas para o ensino da Matemática que, neste
trabalho, estão pautadas nos registros de representação semiótica .Tal trabalho
pedagógico, realizado a partir destes registros, pode conduzir a um funcionamento
cognitivo, uma vez que o objetivo do ensino é a construção do conhecimento por
parte do aluno(FLORES, 2006).Além disso, a abordagem interativa, propiciada pela
Modelagem Matemática, nos parece ser atitude cientifica relevante, considerando a
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importância de uma aprendizagem significativa1.Tendo isso em vista, o conteúdo é
contextualizado, ministrado de modo que os alunos se tornem participantes do
processo e não meramente espectadores. A Modelagem Matemática pode ser
aplicada de modo a se obter uma aula motivadora, com atividades práticas que
possibilitem

a

construção

Matemática(STAHL,2003).Diante
compreensão

destes

efetiva
desse

mecanismos,

quadro

utilizamos

do
e
a

conhecimento
buscando
teoria

dos

em

possibilitar

a

Registros

de

Representação Semiótica de Raymond Duval, com o intuito de verificar as questões
cognitivas referentes à aprendizagem. Segundo Vertuan (2007), a utilização de
diferentes representações associadas a um mesmo conteúdo matemático e a
coordenação adequada entre esses registros pode representar uma possibilidade de
maior compreensão dos conteúdos.

1.1Justificativa

Nos seis anos de experiência como professora de Matemática e Física,
trabalhando com ensino fundamental e médio, tenho estado atenta às dificuldades
dos educandos na aprendizagem da Matemática. Estas dificuldades, ao longo do
tempo, podem levar a reprovações recorrentes, culminando até com a evasão
escolar. No entanto, uma possível interpretação consistente pode decorrer de uma
aula predominantemente expositiva, em que os conteúdos são ministrados aos
alunos de modo a enfocar essencialmente o rigor matemático e pouca ou nenhuma
aplicação de ordem prática dos conceitos, quando de sua apresentação.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2010) trata-se do
indicador de qualidade da Educação Básica que combina informações de
desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb), apresentando o Rio
de Janeiro entre os estados da Federação que não conseguiu alcançar a média
nacional de desenvolvimento. Acreditamos que uma proposta que investigue a
aplicação de novas metodologias e que venha a auxiliar os professores/educandos a
reverter esse processo seja uma atitude científica relevante.

1

Teoria de aprendizagem de David Ausubel, que se caracteriza pela interação cognitiva entre o novo
conhecimento prévio (MOREIRA, 2010).
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1.2Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Investigar a aplicação da Modelagem Matemática como facilitador da
construção do conhecimento em Matemática à luz da teoria dos registros da
representação de Raymond Duval.

1.2.2 Objetivos específicos
 Investigar, no processo de aplicação da modelagem matemática, as
questões cognitivas envolvidas na aprendizagem do aluno no que se refere
à representação, ao tratamento e à conversão entre os registros;
 Identificar como a Modelagem Matemática pode propiciar ao educando a
compreensão dos conteúdos; e
 Investigar atitudes do docente frente à utilização da Modelagem Matemática.
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2-MODELAGEM MATEMÁTICA

Bassanezi (2002) define Modelagem Matemática como um processo dinâmico
utilizado para obtenção de modelos matemáticos e consiste, essencialmente, na arte
de transformar situações da realidade em problemas matemáticos.
Segundo Bassanezi 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. Os autores lembram que os
métodos existentes em dada teoria podem não ser suficientes para a resolução do
problema e não convergir para os resultados desejados. Neste caso, recomendam
que se volte ao problema inicial, simplificando-o sem, contudo, descaracterizá-lo,
tornando-o matematicamente tratável. A Modelagem Matemática, de acordo com os
autores, pode ser discutida em diversas fases.
A Figura 1 apresenta um esquema simplificado da Modelagem Matemática
segundo Biembengut (1997).
Figura 1 – Esquema de uma modelagem matemática
Interação com o

Matematização

assunto

Situação

Pesquisa

Modelo
Matemático

Formulação

Resolução

r

Interpretação
nter

Fonte:Adaptado de Biembengut (1997).

Validação

qa

De acordo com o esquema, as diversas etapas são apresentadas:

1ª etapa: Interação com o assunto

Definida a situação que se pretende pesquisar, deve ser feita uma pesquisa
sobre o assunto indiretamente (livros, internet, jornais e revistas) e diretamente
(dados experimentais obtidos por especialistas da área).
Subdividida esta etapa em duas (reconhecimento da situação problema e
familiarização), estas não obedecem a uma ordem rígida nem tampouco se finda ao
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passar para etapa seguinte. A situação-problema torna-se cada vez mais clara, ao
passo que se vai interagindo com os dados.

2ª etapa: Matematização

É subdivida em formulação do problema e resolução ou resolução
aproximada, é mais complexa e “desafiante”. É aqui que se dá “tradução” da
situação problema para linguagem matemática. Intuição e criatividade são
elementos indispensáveis.
Na formulação e na avaliação de hipótese é importante considerar:
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 e
fórmulas ou equações algébricas, ou ainda gráficos, representações, programas
computacionais que levem a uma solução ou permitem a dedução de uma solução.
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.
O computador pode ser um instrumento imprescindível, em especial nas
situações em que não for possível resolver por processos contínuos, obtêm-se
resultados, aproximados, por processos discretos.

3ª etapa: Modelo Matemático

Ao finalizar o modelo é necessária uma checagem para se verificar até que
nível este 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-sea suaadequabilidade (validação).
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Para interpretar o modelo, analisam-se as implicações da solução, derivada
do modelo que está sendo investigado e, então, verifica-se a adequabilidade do
mesmo, 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 a 2ª etapa, mudando a hipótese, as variáveis, entre outros.
O modelo, segundo D‟Ambrósio (1986), seria o ponto de ligação entre as
informações captadas pelo indivíduo e sua ação sobre sua realidade. O modelo
situa-se no nível do indivíduo e é criado por ele como um instrumento de auxílio para
a compreensão da realidade. 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.

2.1- Modelagem Matemática no ensino da Matemática

O ambiente de modelagem está associado à problematização e à
investigação. O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas
enquanto que o segundo, à busca, seleção, organização e manipulação de
informações e reflexão sobre elas. Ambas as atividades não são separadas, mas
articuladas no processo de envolvimento dos alunos para abordar as atividades
propostas (BARBOSA 2003). Ainda segundo o autor, o ensino da Matemática deve
ser contextualizado, permitindo que nossos estudantes desenvolvam uma relação do
abstrato para o concreto. Nesse momento, pode ocorrer uma situação que
potencialize de maneira mais efetiva seu aprendizado.
Os educandos, muitas vezes, estão acostumados com ambientes de
aprendizagem que constituem, simultaneamente, aulas discursivas e ou expositivas,
nas quais existe pouca interação entre professor e aluno ou mesmo entre grupos de
alunos. Pouca ou nenhuma discussão acerca de situações e de problemas ou
mesmo reflexão que poderiam ser relacionados com a Matemática. Vertuan(2007)
aponta que a Modelagem Matemática deve permitir que as interações sejam
contínuas de modo que os educados se acostumem com esse “processo”.Ainda
segundo o autor, ao estudar situações da realidade e verificar a aplicabilidade em
diferentes contextos, os alunos, além de entender melhor a realidade que os cerca,
podem ter uma visão mais ampla da Matemática e construir o conhecimento a
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respeito dos aspectos com que se deparam nas atividades de Modelagem. Segundo
Barbosa (2003), a modelagem matemática pode levar a uma variação quanto à
extensão e às tarefas que cabem ao professor e ao aluno. O autor enumera três
“casos” 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 que 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, trata-se de projetos desenvolvidos a partir de tema “não
matemático” que podem ser escolhidos pelo professor ou pelos alunos. A
formulação do problema, a coleta de dados 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 apud VERTUAN, 2007,p.39), o
envolvimento do aluno com as atividades de Modelagem Matemática é um processo
gradativo, aumentando no decorrer das atividades. Desse modo, os estudantes se
acostumam aos poucos com o ambiente de Modelagem na sala de aula.Assim,

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).

Consideramos o trabalho em grupo de fundamental importância devido às
possibilidades dos alunos exteriorizarem ideias, confrontarem opiniões e discutirem
as estratégias, os resultados e construir conhecimento.
Segundo Meyer et al.(2011, pp.34-35),“a modelagem não trabalha com
problemas inventados, „teóricos‟ – aqueles que, de modo um tanto injusto,
chamamos pejorativamente de „problemas de livro texto‟ –, mas com problemas
reais”.Trata-se de uma característica essencial para se trabalhar com a modelagem
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na sala de aula, fazendo com que os educandos compreendam o que se quer em
cada conteúdo matemático.
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3 PESQUISAQUALITATIVA

No trabalho qualitativo o pesquisador é o instrumento. A validade no método
qualitativo, portanto, depende do alcance dado a habilidade, competência e rigor do
pesquisador na execução do trabalho de campo.
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, p.27).
Ainda segundo o autor supracitado, “a validade da pesquisa qualitativa
depende do cuidado da construção instrumental de modo que os instrumentos de
medida sejam aqueles próprios para a sua avaliação” (p.27).O Quadro1 registra as
características dos paradigmas qualitativos.
Quadro 1 – Características dos Paradigmas Qualitativos
PARADIGMAS QUALITATIVOS
Fenomenológica;
Entendimento do comportamento humano pela estrutura do próprio autor;
Observação natural e não controlada;
Subjetiva;
Próximos aos dados; “dentro” da perspectiva;
Fundada, descoberta orientada, expansionista, descritiva e indutiva;
Processo orientado;
“Validade; dados “reais”, “ricos” e profundos”;
Não generalizamos;
Simples estudo de casos;
Holístico; e
Assume uma realidade dinâmica.
Fonte: Adaptado de Cook e Reichart (1985 apud STAHL, 2003).

Escolhemos a análise qualitativa como meio de análise por entendermos que
suas características, enquanto abordagem, 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.
Segundo esses conceitos e pelas necessidades específicas desta pesquisa,
adotaremos essa abordagem ao longo de todo o trabalho.
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4-REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS

Para compreendermos como acontece a aprendizagem dos alunos, em
especial na matemática, torna-se necessário abordar as funções e as influências
que as representações externas2 exercem na compreensão de conceitos
matemáticos.
De acordo com Duval (2008)3, a compreensão de um conceito matemático
passa pela capacidade de se diferenciar o objeto matemático4da representação que
o torna compreensível. Para o autor, “os objetos matemáticos(...) não são objetos
diretamente perceptíveis ou observáveis com a ajuda de instrumentos”(p.14) e o
acesso aos objetos matemáticos acontece por meio da utilização de uma
representação interna e externa. Ainda segundo Duval (2008), o uso de diferentes
representações semióticas contribui para uma reorganização do pensamento do
aluno e influencia a atividade cognitiva da pessoa que a utiliza. Dessa forma, as
representações semióticas são indispensáveis para a compreensão dos conceitos
matemáticos. Ainda segundo o autor, o termo representação semiótica é usado para
nomear os diferentes tipos de representação, que são agrupados em cincograndes
registros: a língua natural, tabular, gráfica, figural e algébrica. Cada uma delas
consiste num registro de representação diferente, ou sistema de representação.
Para o autor, o processo de ensino de Matemática deve ser baseado na criação de
possibilidades para o desenvolvimento geral das capacidades de raciocínio, de
análise e de visualização.
As transformações dos registros de representação semiótica podem ser
classificadas em dois tipos: tratamentos e conversões (DAMM, 2003).
O tratamento está diretamente relacionado à forma e não ao conteúdo do
objeto matemático em estudo. Por exemplo, o cálculo é uma forma de tratamento
próprio às escritas simbólicas (cálculo aritmético e cálculo algébrico).
Aconversão de uma representação ocorre entre registros diferentes, porém,
conservando o mesmo conteúdo Matemático. Ilustra-se a atividade de conversão,
2

Representações externas: são ferramentas – signos ou gráficos – que viabilizam os contatos com os
conceitos matemáticos e por meio dos quais o sujeito interage com o conhecimento matemático
(RICO,2009).
3
Raymond Duval: psicólogo e filosofo francês que desenvolveu estudos em Educação Matemática e
trabalhou no Instituto de pesquisa em Educação de Estrasburgo, França, de 1970 a 1995.
4
Objeto matemático é qualquer entidade, real ou imaginária, a qual nos referimos ou da qual falamos,
na atividade matemática (FONT et al., 2005).
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por exemplo, por meio da passagem de uma representação linguística para uma
representação figural acerca de um determinado objeto matemático (DAMM, 2003
apud ANDRADE-KAIBER,2011).
Duval (2008) considera que entender as representações como um suporte
para as representações mentais consiste numa visão ingênua e errônea. Nesse
contexto,faz distinção entre os termos “semiósis” e “noésis”. Ainda segundo o autor,
entende-se por semiósis“a apreensão ou a produção de uma representação
semiótica”e por noésis, os atos cognitivos, como “apreensão conceitual de um
objeto, a discriminação de uma diferença ou a compreensão de uma inferência”
(p.19). O Quadro 2 relaciona a atividade cognitiva e a representação semiótica.
Quadro 2 – Relacionando atividades cognitivas a representações semióticas
(noese
semiose)
Relacionando atividades cognitivas a representações semióticas
(NOESE
Atividade Cognitiva

Formação de uma Transformação mental Transformação

(Mental: interna ao Representação
individuo) Noese

SEMIOSE)

do tratamento

mental da conversão

mental

Atividade Semiótica Expressão de uma Relativa a um objeto e Relativa a um objeto
(externa

ao representação

individuo) Semiose

mental

expressada

em e

expressada

ou registros de um mesmo dois

evocação de um sistema semiótico

registros

em
de

sistemas semióticos

objeto real
Fonte: Kaleff (2009).

4.1 Representações mentais e representações semióticas

Segundo Duval (2008), as representações podem ser mentais e semióticas.
As mentais são aquelas que privilegiam o tratamento da informação, que, por sua
vez, é caracterizada pela execução automática de determinada tarefa. Já as
semióticas são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um
sistema de representação que tem suas dificuldades próprias de significado e
funcionamento. Segundo o autor, a escrita em língua natural e a escrita algébricasão
exemplos de representação semiótica. Essas representações são externas e
conscientes ao indivíduo. O tratamento é intencional e não automático. Uma das
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funções desempenhadas pelas representações semióticas é o da comunicação, ou
seja, ode exteriorizar as representações mentais tornando-as acessíveis a outras
pessoas. Ainda segundo o autor, a forma como o aluno gera ou lida com uma
representação semiótica mostra de alguma forma como ele representou essa
informação internamente. Saber interpretar a representação produzida pelo aluno
pode ajudar o professor a realizar intervenções mais adequadas no seu processo de
construção do conhecimento.
Segundo Kaleff (2009, p.20),“para o aluno capturar e compreender o
significado de um objeto ou conceito matemático faz-se necessária uma
coordenação mental envolvendo diversos registros”. Ainda segunda a autora,“as
representações semióticas subjazem às representações mentais e permitem uma
vista dos objetos através da percepção de estímulos sensoriais (pontos, traços,
caracteres, e até mesmo, sons) que têm valor de significantes” (p.20).Os três tipos
de atividades cognitivas são:
 Representação identificável

É a formação de representações em um registro semiótico, ou seja, a
atividade cognitiva mobilizada para se expressar uma representação mental ou para
se evocar um objeto real. A formação implica sempre em uma seleção a partir de um
conjunto de caracteres, seguida da elaboração daquilo que será representado.
Como exemplo, temos a placa de trânsito abaixo (Figura 2). Trata-se de uma
circunferência com um traço diagonal feito sobre dois carros paralelos entre si,
indicando que é proibida a ultrapassagem.
Figura 2 – Placa de proibido a ultrapassagem

Fonte:<http://aimore.net/placas/placa_R-7.html>. Acesso em: 08 abr. 2012.
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 Os tratamentos

O tratamento consiste na transformação de uma representação em outra
pertencente ao mesmo registro de partida. Logo, o tratamento é uma transformação
interna a um registro. Segundo Duval(2008), os tratamentos são definidos como:

Os tratamentos são transformações dentro de um mesmo registro:
Por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo
sistema de escrita ou de representação dos números, resolverem
uma equação ou um sistema de equação, completar uma figura
segundo critérios de conexidade ou de simetria (DUVAL, 2008).

Esse tipo de transformação, segundo o autor, talvez seja o mais usado pelos
professores de matemática, uma vez que corresponde a procedimentos de
justificação. Na expectativa de que o aluno compreenda determinados conceitos, o
professor procura o melhor registro do qual pode fazer uso para justificar uma ideia
referente àquele conceito. Dessa forma, as compreensões do conceito matemático
podem ser parciais, considerando que um único registro pode não contemplar todas
as características do objeto. Como exemplo, temos: encontrar o coeficiente angular
da reta tangente ao gráfico de f(x) = x3 em x=3.

Resolução no Registro Algébrico:
f(x) = x3

f‟ (x) =3.x2

f‟ (3) = 3.9

f‟ (3) =27.

Logo, o coeficiente angular é igual a 27.
 Conversões

São transformações de representações que consistem em mudar de registros
conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, passar da escrita
algébrica de uma equação à sua representação gráfica. Abaixo observamos duas
conversões: a primeira delas acontece do registro algébrico para o tabular e a
segunda, do registro tabular para o gráfico:
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F(x) = x2 +2

2ª conversão

1ª conversão

2

F(x)

X +2

0

2

1

3

2

6

y











3

x












11





4.2- Registros de representação semiótica

Registro de Representação Semiótica é o termo usado para designar os
diferentes tipos de representação, que são: língua natural, tabulares, gráficos,
figurais e algébricos (DUVAL,2008).
Há uma grande variedade de representações semióticas utilizadas em
matemática. O Quadro 3 apresenta os tipos diferentes de registros.
Quadro 3 –Classificação dos diferentes registros
Representação discursiva

Representação
nãodiscursiva

REGISTROS

Língua natural

Figuras geométricas

MULTIFUNCIONAIS:

Associações verbais (conceituais)

planas ou em

Os tratamentos não são

Forma de raciocinar:

algoritmizáveis.

perspectivas

 Argumentação a partir de observação, de

(configurações em

crença;

dimensão 0, 1,2 ou 3).

 Dedução válida a partir de definições ou de

Apreensão operatória e

teoremas.

não somente
perceptiva;


Construção com
instrumentos.

REGISTROS

Sistemas de escritas:

MONOFUNCIONAIS:

Numéricas (binária, decimal, fracionária...);

Os tratamentos são

Algébricas;

sistemas de

principalmente

Simbólicas (línguas formais);

coordenadas;

algoritmos.

Cálculo.

Gráficos cartesianos.




Mudanças de

Interpolação,
extrapolação.

Fonte: DUVAL (2008, p.14).
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A compreensão da atividade matemática está na mobilização simultânea de
ao menos dois registros de representação, ou na possibilidade de trocar a todo o
momento de registros de representação (DUVAL, 2008).
Os quadros 4,5,6 e 7exemplificam os três tipos de registros de representação
semiótica: o figural, o simbólico e a língua natural, aplicados à função quadrática, à
função exponencial, à progressão geométrica e à progressão aritmética,
respectivamente.
Quadro 4 – Exemplos de registros de representação semiótica referentes à função
quadrática
REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO -FUNÇÃO QUADRÁTICA
Registro língua natural

Registros simbólicos

Função quadrática, ou

Numérico

Algébrico

função polinomial do 2º

f(x) =x²+2x-3

Registro figural

Tabular
X

Y

-3

0

-2

-3

-1

-4

0

-3

f(x) = ax + c;

1

0

f(x)=ax²+bx+c;

2

5

grau, qualquer função f
2

de IR em IR dada por

f(x)=ax ;

uma lei da forma f(x) =
2

ax + bx + c, onde a, b

2

f(x)=ax +bx;
2

e c são números reais.

Fonte: <http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/fundam/eq2g/quadratica.htm>. Acesso em: 08
abr. 2012.

Quadro 5 – Exemplos de registros de representação semiótica da função
exponencial
REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO FUNÇÃO EXPONENCIAL
Registro língua

Registros simbólicos

Registro figural

natural

Base afunçãof : R Numérico
→ R+ definida
por f(x) = ax ou y
= ax.
f(x) =2x

Algébrico

Tabular
x
-2

f(x)=a

x

Y
2

-2

=¼

-1

-1

2 =½

0

2 =1

1

2 =2

2

2 =4

0
1
2

Fonte:<http://tutorbrasil.tv/estudo_matematica_online/exponenciais/equacoes_. Php>. Acesso em: 08 abr.

2012.
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Quadro 6 – Registros de representação semiótica da progressão aritmética
REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO PROGRESSÃO ARITMÉTICA
Registro de língua Natural

Registros simbólicos

Progressão Aritmética –

Algébrico

PA - sequência numérica

an = a1 + (n-1) r

cujos termos a partir do

Numérico

segundo, são iguais ao

A6=2+ (6-1)2

Registro figural

anterior somado com um
valor

constante

denominado

razão

Tabular
F(n)
2
4
6
8
10
12

N
1
2
3
4
5
6

Fonte: <http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/sequenc/sequenc.htm>. Acesso em: 08
abr. 2012.

Quadro 7 – Exemplos de registros de representação semiótica da progressão
geométrica
REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
Registro de língua Natural

Registros simbólicos

Progressão geométrica - PG -

Algébrico

como qualquer sequência

ano = a1.q

de

números

complexos,

reais
onde

ou
cada

termo a partir do segundo,
é

igual

multiplicado
constante
razão.

ao

anterior,
por

uma

denominada

Registro figural

n–1

Numérico
3

A5 = 5.5 → a4 = 625
Tabular
F(n)
5
25
125
625

N
1
2
3
4

Fonte: <http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/sequenc/sequenc.htm>.Acesso em: 08
abr. 2012.

4.3 Aprendizagem matemática e representações semióticas

Duval (2008) afirma que o objetivo do ensino em Matemática não é formar
futuros matemáticos, nem dar aos alunos instrumentos que só lhes serão
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eventualmente úteis muito mais tarde, e sim contribuir para o desenvolvimento geral
de suas capacidades de raciocínio, de análise e de visualização. Segundo o autor,
muitas vezes temos alunos excelentes nas variadas disciplinas da matriz curricular,
mas com notas baixas em Matemática. Este educando, via de regra, não consegue
associar as palavras com os símbolos ou signos5, percebemos que eles não leem o
texto com atenção e, quando o fazem, não o traduzem adequadamente. Como
consequência, o conteúdo pode não ser compreendido. Esta questão evidencia,
ainda segundo o autor, a importância das representações semióticas no
ensino/aprendizagem, especialmente na Matemática.
Azcárate et al.(1996) afirma que o êxito em Matemática depende da riqueza
das representações mentais6 dos conceitos matemáticos, o que implica num
trabalho em que os vários registros de representação estejam envolvidos, uma vez
que as representações semióticas, além de comunicar as representações mentais,
contribuem para sua reorganização e construção.

Pensamos que é importante levar em conta que os estudantes
constroem seu conhecimento ao longo de vários anos e que seu
contato com os conceitos é cada vez mais profundo de forma que o
desenvolvimento progressivo de suas capacidades permite utilizar
técnicas cada vez mais adequadas e poderosas (AZCÁRATE et al.,
1996,p.17).

Freitas (2003) verificou que, geralmente, os alunos iniciam a resolução de um
problema operando registros numéricos e, somente após realizarem alguma
descoberta, procuram realizar conversões para registros em que possam validar as
conjecturas que eles identificaram e que consideram plausíveis.
Dominoni e Almeida (2005) investigaram como alunos do 1º ano do ensino
médio aprendiam o objeto matemático7 “função exponencial” quando participavam
de uma sequência didática elaborada segundo critérios da Engenharia Didática
(ARTIGUE,1996). As autoras, com base na teoria de Duval (2008), concluíram que a
coordenação entre registros, muito mais do que o tratamento e a conversão, precisa
ser estimulada nos alunos, contribuindo para a apreensão do objeto matemático.
5

Signo - é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém (PIERCE, 2000,
p.40).
6
Representações mentais são aquelas que privilegiam o tratamento da informação, que por sua vez
é caracterizada pela execução automática de determinada tarefa (DUVAL, 2008).
7
Objeto Matemático é qualquer entidade, real ou imaginária, ao qual nos referimos ou da qual
falamos, na atividade matemática (FONT et al., 2005).
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Vizzoli (2004), ao trabalhar com alunos e professores de um curso de jovens
e adultos, investigando problemas de proporção-porcentagem, percebeu que os
mesmos registros de representação necessários para a compreensão do objeto
matemático podem constituir-se um obstáculo aos educandos e, muitas vezes, aos
professores. O autor enfatiza que muitas dificuldades dos alunos em utilizar alguns
tipos de registros estão relacionadas com dificuldades que o educando tem em
relação ao uso dos registros.
Nesta linha, Kaleff (2005) discute os registros semióticos e sua relação com
obstáculos cognitivos apresentados por professores na resolução de problemas
introdutórios as geometrias não euclidianas. A partir das respostas dadas pelos
professores na resolução de problemas e dos resultados de entrevistas, a autora
identificou a ocorrência de três categorias de eventos: os registros semióticos
adotados pelos sujeitos, as respostas elaboradas e os prováveis obstáculos
cognitivos. Dentre os prováveis obstáculos cognitivos, a autora cita a tendência dos
professores de, ao adotarem registros não discursivos 8 na resolução das atividades,
se manterem enclausurados em um mesmo tipo de registro, ou àqueles com
características muito próximas, sinalizando que a coordenação entre registros não é
pratica destes professores.
A representação semiótica é uma condição essencial para o desenvolvimento
do pensamento matemático: símbolos ganham significado por serem associados à
objetividade real, a qual é modelada na mente por representações internas
correspondentes àquela realidade real (FLORES, 2006).

8

Registro não discursivo é constituído na forma de figuras geométricas planas ou em perspectivas
(configuração em dimensão 0,1,2 ou 3) e gráficos cartesianos(DUVAL,2008).
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5 - OS INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS

Neste trabalho de pesquisa utilizamos vários meios para a coleta dos dados.
Passamos nesse momento a descrevê-los:

a) Questionário

Nesta pesquisa os questionários foram utilizados em dois momentos. No
primeiro foram aplicadas entre os professores do ISEPAM questões para que
tivéssemos uma melhor compreensão de sua prática docente (Apêndice A). No
segundo, os questionários foram aplicados com o objetivo de analisar a opinião dos
alunos com relação à aula tradicional e à aplicação da Modelagem Matemática
(Apêndice B).
Os questionários são considerados uma forma particular de entrevista e
podem ser classificados, segundo Richardson (1942 apud STAHL, 2003),em:
 Questionários de perguntas fechadas

Os questionários de perguntas fechadas são instrumentos em que as
perguntas ou afirmações apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas e
preestabelecidas. O entrevistado deve responder a alternativas que mais se ajustam
às suas características, ideias, ou sentimentos. Ainda segundo Richardson (1942
apud STAHL, 2003), existem diversos tipos de perguntas fechadas, a saber:


Perguntas com alternativas dicotômicas9. Exemplos:
Sim- não
Verdadeiro- falso
Certo - errado



Perguntas de respostas múltiplas.
-Aquelas que permitem marcar uma ou mais alternativas.
Exemplos:

9

Dicotômica - Divisão em dois; oposição entre duas coisas.
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Em que turno você assiste à aula na Universidade?
1- ( ) de manhã
2-( ) de tarde
3-( ) de noite
- Aquelas que apresentam alternativas hierarquizadas. Exemplo:
Com que frequência você usa a Biblioteca Central da Universidade?
1- ( ) Nunca
2- ( ) Ocasionalmente
3- ( ) Frequentemente
Na elaboração de perguntas fechadas, 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. O
entrevistado não pode duvidar entre duas ou mais alternativas que podem ter o
mesmo significado.
Ainda segundo Richardson (1942), a utilização de um questionário com
perguntas fechadas depende de diversos aspectos. Primeiro, supõe-se que os
entrevistados conheçam a temática tratada no questionário, e que o entrevistador
conheça suficientemente bem o grupo a ser entrevistado, de modo que possa
antecipar o tipo de respostas a serem dadas.
 Questionários de perguntas abertas

O questionário de pergunta aberta é caracterizado por perguntas ou
afirmações que levam os entrevistados a responder com frases ou orações. O
pesquisador não está interessado em antecipar as respostas, deseja uma maior
elaboração 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?

b) Diário de Bordo

Na realização desta pesquisa, contamos com as observações realizadas pelo
professor nos momentos da aplicação do modelo em sala de aula. As observações,
assim como os registros, constituem a nosso ver um instrumento significativo na
coleta de dados ou para situações/reflexões que se mostraram importantes.
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Segundo Richardson (1942), as observações são imprescindíveis em
qualquer processo de pesquisa científica. Durante a realização do projeto, em sua
prática, o professor registrará em seu “diário de bordo” toda interação ocorrida entre
professor-aluno e os próprios grupos de alunos entre si.
A ação de escrever sobre o que se passa no processo de ensino/
aprendizagem em sala de aula contribui para uma formação mais crítica do
professor e permite revelar aspectos do ato pedagógico que, sem essa reflexão,
permaneceriam ocultos (ZABALA, 1994; ALARCÃO, 2003). A escrita do diário se
relaciona diretamente ao ato de pensar, uma vez que o processo de escrever
envolve a integração de um conjunto de representações expresso em símbolos.
Produz, também, uma reflexão sobre o que se queria dizer e o que realmente ficou
registrado. A análise dos registros escritos pelo professor permite compreender os
critérios utilizados por ele ao escrever o diário de bordo. Este é um momento único
para o professor, pois oportuniza reavaliação do seu trabalho.
Segundo Cañete (2010), escrever sobre suas práticas pedagógicas exige do
professor um movimento de retorno, de resgate da memória, de avaliação, de ver
novamente o que foi realizado, como foi realizado e os resultados advindos de sua
ação.
Duarte (2002),diz ainda que “uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um
relato de longa viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares
muitas vezes já visitados”. Dessa forma, consideramos o diário de bordo do
professor principalmente como forma de educar seu olhar em relação às atividades
desenvolvidas por seus alunos.

c) Avaliações

Ao final da apresentação de cada conteúdo e respectivo projeto, o professor
aplicou testes avaliativos nas turmas. Este procedimento possibilitou análise de cada
critério, já definido no item 6.1.
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6 - METODOLOGIA

6.1 A condução das atividades

A presente pesquisa foi desenvolvida em duas turmas de 1º ano e outra do 2º
ano do ensino médio do Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaer
(ISEPAM),

na

cidade

concomitantemente

com

de
o

Campos
projeto

dos

Goytacazes/RJ.

FAPERJ

Foi

desenvolvida

E26/40.070/2011

“Modelagem

matemática na melhoria do ensino de escolas públicas do norte fluminense” que
propõe, entre outros objetivos, a capacitação de professores da rede pública na
utilização da Modelagem Matemática em sua práxis. Diante da proposta do projeto,
foram realizadas diversas oficinas com o objetivo de apresentar a Modelagem
Matemática. Dois professores, de um grupo de trinta que participaram das oficinas,
atenderam ao convite para participar do projeto de pesquisa.
No curso de capacitação foram apresentados textos e bibliografia sobre
Educação Matemática e, mais especificamente, sobrea Modelagem Matemática. A
capacitação foi financiada pela FAPERJ e ofereceu 7 bolsas, sendo 2 para
professores participantes da pesquisa, 4 para alunos “Jovens Talentos” e 1 para
iniciação científica (Anexo J).
Os projetos desenvolvidos durante a capacitação, entre outros, foram
aplicados pelo professor regente, sempre precedidos de uma aula com a
apresentação do assunto. Chamamos esse momento de “síntese de aula”. Logo
depois, os educandos iniciaram, sob orientação, o processo de modelagem, após
uma “provocação”10. Os professores das turmas, ao final da aplicação de cada
projeto, realizaram testes (Anexos A, B, C e D) com os estudantes. As perguntas dos
testes foram direcionadas para possibilitar o estudo dos registros de representação
semiótica à luz da teoria de Raymond Duval. Vale lembrar que adotamos como
postura não interferir na práxis dos professores no que se refere à elaboração das
avaliações e dos testes.

10

Neste momento o professor “provoca” a turma direcionando o assunto para uma aplicação prática
ou um problema do mundo real.
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O Quadro 8 apresenta o cronograma das atividades desenvolvidas no curso
de capacitação, durante o ano letivo de 2011.
Quadro 8 – Cronograma de atividades com os professores do ISEPAM, 2011 Projeto FAPERJ.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Datas

Atividades

3/05

Apresentação: “Metodologias de ensino”: Modelagem Matemática

10,17/05

Projeto I: Aprendizagem Escolar e Qualidade de Vida via Modelagem Matemática e Simulações
Conteúdo de interesse: Função linear

24, 31/05

Projeto II: Cobertura metálica da quadra de esporte do ISEPAM
Conteúdo interesse: Função Quadrática

7/06

Projeto III: Haverá água potável em 2040para a Cidade de Campos?
Conteúdo interesse: Progressão Aritmética

14/06

Introdução à teoria da representação semiótica-Raymund Duval

21/06

Projeto IV: Crescimento de colônias da bactériaE.Coli num individuo infectado
Conteúdo interesse: Progressão Geométrica e Função Exponencial
Projeto V: O consumo de bebida alcoólica e de cigarro e seus efeitos
Conteúdo interesse: Função exponencial
Encontro com os professores para relatório e apresentação de dados da aplicação dos modelos

28/06
5,12/07

Fonte: Projeto FAPERJ E 26/40.070/2011 “Modelagem matemática na melhoria do ensino de escolas
públicas do norte fluminense”.

De posse das informações coletadas pelos testes e diários de bordo dos
professores no momento da aplicação de cada modelo, na visão do educando, e o
diário de bordo dos professores de como eles, educadores, se sentem em relação à
metodologia

modelagem

matemática,

passamos

para

a

fase

de

análise.

Organizamos as informações coletadas de modo a possibilitar o tratamento do
material. A partir dessa organização, tendo como pano de fundo a fundamentação
teórica adotada, delimitamos os interesses desta pesquisa, ou seja, a análise da
interação dos alunos com a modelagem matemática, com os professores e análise
das representações produzidas pelos alunos ao resolver os testes.
Essa análise consiste em identificar nas atividades desenvolvidas pela
modelagem matemática, os registros de representação semiótica utilizados pelos
educandos. Utilizaremos, nesta pesquisa, para analisar a eficácia da Modelagem
Matemática, os conceitos de Duval (2008) no que concernem as atividades
cognitivas que o aluno precisa efetivar para que de fato ocorra a aprendizagem em
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Matemática. Em cada Modelo utilizado será verificado se e quais atividades
cognitivas se fazem presentes. Dessa forma, a Modelagem Matemática será
considerada eficaz quando possibilitar ao educando a efetivação dos seguintes
critérios:


Critério

I-Representação

identificável

–

reconhecimento

da

representação do conteúdo matemático;


Critério II-Conversão – transformação (externa) da representação de
um objeto em outro registro; e



Critério III-Tratamento – a transformação interna a um registro.

6.2 Aplicações dos projetos pelos professores

Durante a aplicação dos projetos, os professores solicitaram aos educandos
que avaliassem a utilização da Modelagem Matemática, enquanto metodologia, no
desenvolvimento da aula. Essa avaliação foi realizada por meio de questionário de
perguntas abertas e fechadas (Apêndice B).
Apresentamos a seguir os projetos desenvolvidos durante a capacitação.
Lembramos que o Projeto I foi utilizado pelo professor apenas para retomada dos
conceitos referentes à função linear que, naquele momento, já havia sido explorado
no início do ano letivo.

6.2.1-Projeto I- Aprendizagem Escolar e Qualidade de Vida via Modelagem
Matemática e Simulações (MEYER;STAHL, 2005) - (Anexo L)


Conteúdo de interesse: função linear
O projeto foi utilizado para construção de um modelo para previsão do

consumo de água, produção de lixo e esgoto ao longo do tempo na cidade de
Campos dos Goytacazes/RJ.
O projeto apresentado aos professores, durante a capacitação, apresenta o
modelo matemático quedescreve o crescimento da população de Camposdos
Goytacazes em função do tempo. O modelo foi conseguido utilizando-se, dentre
outros,recursos deplanilhas eletrônicas e gráficas.
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Conteúdosexplorados pelo professor
•

Diagramas de dispersão;

•

Construção e tipos de gráficos via aplicativos numéricos e/ou planilha
eletrônica via microcomputador;

•

Tendências lineares e não lineares;

•

Reta média, ajuste de curva por quadrados mínimos (abordagem estatística
em nível médio);

•

Reta média (ajuste de curva) via aplicativos numéricos e/ou planilha
eletrônica via microcomputador;

•

Função linear;

•

Equação da reta;

•

Estimativa da população para o ano de 2100;

•

Progressão aritmética;

•

Estimativa da população para o ano de 2040 utilizando-se de aplicativos
numéricos via microcomputador; e

•

6.2.2

Escalas (análise de fotos via satélite).

Projeto

II-

Modelo

para

a

Construção

da

Cobertura

da

Quadra

Esportiva(MARTINS;CUNHA, 2010)- (Anexo M)


Conteúdo de interesse: função quadrática
O projeto busca construir um modelo matemático baseado na função

quadrática que representa a cobertura de uma quadra esportiva.

Conteúdosexplorados pelo professor


Plano Cartesiano;



Coordenadas Cartesianas;



Unidades de Medidas;



Valores do Vértice;



Concavidade da Parábola; e



Função do 2° grau.
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A aplicação do projeto foi organizadaem três etapas. Na primeira etapa, o
professor dividiu a turma de 20 estudantes em 5grupos, cada grupo escolheu uma
quadra esportiva diferente pela cidade de Campos dos Goytacazes para que os
dados não fossem os mesmos, obtendo-se, assim, modelos diferentes.
Já na segunda etapa,os grupos elaboraram o desenho esquemático das
quadras por eles escolhidas contendo medidas da largura e comprimento de acordo
com cada caso. Iniciaram a construção dos modelos do modelo, considerando a
função quadrática que melhor representaria o arco da cobertura metálica da quadra
se esta fosse executada. A Figura 3 apresenta as medidas da quadra de esportes do
ISEPAM, realizada por um desses grupos.
Figura 3 –Medidas da quadra do ISEPAM.

Fonte: dados da pesquisa.

Na terceira etapa,com o modelo já encontrado e segundo os dados obtidos
pelos alunos, o professor identificou alguns pontos de interesse da parábola como
vértice, ponto máximo e mínimo, o estudo do sinal, entre outros.O modelo
corresponde a esses dados.
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6.2.3 Projeto III- Haverá Água Potável em 2040, para a cidade de Campos dos
Goytacazes?(MEYER;STAHL,2005)- (Anexo N)


Conteúdo de interesse: progressão aritmética
O Projeto foi desenvolvidopara estimar o número de habitantes para o ano de

2040e, portanto, obter o consumo de água,bem como a produção de esgoto e de
lixo.O conteúdo pertinente foi a progressão aritmética.

Conteúdos explorados pelo professor






Sequência numérica;
Lei de formação;
Razão;
Classificação da progressão: crescente, decrescente ou constante; e
Termo geral de uma PA.

A professora organizou a aplicação do projeto em duas etapas. Na primeira
etapa a discussão ocorreu com a turma sobre questões ambientais e sociais
decorrentes do aumento demográfico:
 Com o aumento da população,quais serão os danos ao meio ambiente?
 Como acompanhar e se prevenir contra as mudanças que ocorrerão como
funcionamento do Porto do Açu11?
 Nossa cidade está preparada para essas mudanças sociais, ambientais e
culturais?
Já na segunda etapa, dividida a turma em grupos. Foram formados dois
grupos de 6 alunos; um grupo de 5 alunos; um grupo de 4 alunos; e um grupo de 7
alunos. Os grupos responderam as perguntas que foram feitas na primeira etapa.

11

Porto do Açu é um complexo portuário em construção no Município de São João da Barra, próximo
a Campos dos Goytacazes.
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6.2.4-Projeto

IV:

Crescimento

do

nº

de

Bactéria

E.Coli

num

indivíduo

infectado(DOMINGUES;STAHL,2011)-(Anexo O)


Conteúdo de interesse: progressão geométrica
Este projeto foi apresentado devido à ocorrência no continente europeu de

óbitos ocasionados pela bactéria E. Coli.

Conteúdos explorados pelo professor


Função Exponencial; e



Progressão Geométrica.

O projeto foi aplicado na turma do2º ano, de modo a explorar o conteúdo de
Progressão Geométrica. Na primeira etapa foi estimada, por meio de um modelo
matemático, a quantidade de bactérias E. Coli presentes no grupo de 4 pessoas
infectadas,após 5 horas. Na segunda etapa, obteve-se a resolução da situação
problema, utilizando-se o modelo:

6.2.5Projeto

V- O Consumo de bebida

alcoólica e

de cigarro

e

seus

efeitos(MORAES,2011)-(Anexo P)


Conteúdo interesse: Função exponencial

O projeto verifica por meio de um modelo matemático o tempo de
permanência da nicotina e o etanol no corpo humano.

Conteúdos explorados pelo professor


Função Exponencial; e



Função Logaritmo.

Em um primeiro momento, foi feita pesquisa na internet sobre o conceito de meiavida. Logo depois foi realizada uma Conversa sobre o uso do cigarro e o consumo
da bebida alcoólica; e por fim, a turma foi dividida em grupos para elaboração das
atividades.
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6.3-Categorias de análise

Passamos a discutir três eixos de análise distintos que consideramos
relevantes nesta pesquisa:
a)Interação Modelo

Aluno;

b) Interação Modelo

Professor; e

c) Interação Modelo

Representação Semiótica.

6.3.1Eixo1- Interação Modelo

aluno

Neste trabalho, entendemos a interação do modelo

aluno como sendo o

conjunto de ações ou respostas observadas por parte dos educandos, vivenciando a
metodologia, ou seja, a Modelagem Matemática, durante a elaboração dos diversos
projetos. Utilizamos como fonte de dados o diário de bordo dos professores (Anexos
E e F) que relatam entre outros dados, essa interação12, entre o professor, aluno e o
modelo o qual está sendo aplica.
Como os modelos são diferentes entre si considerando sua forma de
apresentação e seus procedimentos, optamos por uma análise específica para cada
um deles.
6.3.2 Eixo 2- Interação Modelo

Professor

Consideramos neste eixo a interação vivenciada pelo professor de
Matemática com a Modelagem Matemática, durante a aplicação dos diversos
projetos. Relatamos o conjunto de ações que modificaram a postura do professor na
sala de aula, no planejamento e principalmente na sua visão como educador, pelas
as anotações feitas em seu diário de bordo, em que cada professor registra a sua
postura em relação à metodologia Modelagem Matemática (AnexosE e F).

12

Interação-sf (inter+ação) 1 Ação recíproca de dois ou mais corpos uns nos outros.2 Atualização da
influência recíproca de organismos inter-relacionados.
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6.3.3Eixo 3-Interação Modelo

Representação Semiótica

Este eixo de análise verifica as questões envolvendo as representações
semióticas, que abrangem cada projeto no que se refere ás atividades cognitivas
que o aluno precisa efetivar para que efetivamente ocorra a compreensão dos
diversos conteúdos explorados pelo professor.Para tanto, estabelecemos critérios de
classificação a partir dos registros nas atividades propostas.
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7-APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A partir desse momento iremos apresentar e discutir os resultados da
pesquisa envolvendo os três eixos de análise.

7.1 Eixo 1- Interação Modelo

Aluno

Passamos a discutir neste momento, a interação ocorrida entre os educandos
e os modelos, quando da sua aplicação, como já explicitados no item anterior. Os
professores destacaram e comentaram quatro características diante de cada modelo
apresentado. O Quadro 9 apresenta de forma sumarizada as características
presentes nos diversos projetos.
Quadro 9 –Interação dos modelos com os alunos
Característica
s

Dificuldade em

Motivação do

Dependência

relacionar os

educando em

Reflexão do

do professor13

conceitos com o

compreender os

educando

cotidiano

conteúdos após sua

modelo

aplicação
Projeto II - Construção da
cobertura da quadra

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

esportiva do ISEPAM
Projeto III- Haverá água
potável em 2040 para a
cidade de campos?
Projeto IV- Crescimento
da Colônia da Bactéria E.
Coli num indivíduo
infectado.
Projeto V- Consumo de
bebida alcoólica e de
cigarro e seus efeitos.

Fonte: dados da pesquisa.

13

Anotações do diário de bordo classificam como “dependência do professor” a atitude dos alunos
em solicitar esclarecimento, diante de sua dificuldade em “pensar” sobre as questões apresentadas.
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7.1.1 Análise dos dados do Eixo 1

O Quadro 9apresenta as respostas dos educandos, segundo os diários de
bordo dos professores, das diversas características presentes em cada modelo. As
respostas dos alunos apontam para a ocorrência de momentos importantes durante
a aplicação dos modelos, a saber:


Dependência ao professor
Os modelos propiciam o “pensar” dos educandos diante do uso de situações

de aplicação dos conteúdos de Matemática vistos em sala de aula. Neste momento,
o professor age como mediador e direciona o raciocínio dos educandos. Esse
procedimento dificilmente ocorreria durante uma aula tradicional em que o professor,
na maioria das vezes,tentaria buscara compreensão por meio da solução de
exercícios repetitivos.


Dificuldade em relacionar os conceitos com o cotidiano

Os conteúdos em Matemática são utilizados, em atividades na sala de aula,
sem nenhuma correlação com a realidade do aluno ou em situações que permitam
ao educando associar com o seu contexto.


Motivação do educando em compreender os conteúdos após sua aplicação

Os projetos permitiram aos alunos de modo geral interagir durante as
atividades, apresentando uma mudança de postura nas aulas de Matemática, no
comportamento, na participação e no interesse em aprender o conteúdo matemático
diante da Modelagem Matemática.
O projeto III se apresentou com uma “exceção”, pois, de acordo com o relato
do professor, a escola estava num período de reposição de aulas em função de uma
greve ocorrida e, nesse momento atribulado, os educandos estavam mais
preocupados em obter nota necessária para a promoção do que propriamente com a
compreensão do conteúdo.
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Reflexão do educando com sua realidade

Após a aplicação dos projetos ocorreram momentos de reflexão em que os
educandos discutiram o que haviam “aprendido de Matemática” com as atividades.
Esse procedimento dificilmente ocorreria numa aula “tradicional” na qual, muitas
vezes, o conteúdo é descontextualizado e sem relação com o problema que envolva
o educando ou o ambiente onde mora. Novamente o projeto III não apresenta essa
característica, devido aos motivos já explicitados.

7.2 Eixo 2- Interação Modelo

Professor

Ao término da aplicação dos projetos, os professores relataram em seus
diários de bordo (Anexos E e F) informações importantes relativas às suas posturas
diante da aplicação da Modelagem Matemática. Citamos abaixo algumas delas que
consideramos importantes e pertinentes à pesquisa:

Não deixei de dar uma síntese do conteúdo,pois, para trabalhar com
Modelagem preciso que o aluno tenha o conhecimento do conteúdo
a ser estudado.
Tenho cuidado em planejar as minhas aulas, citando exemplos que
possibilitem a compreensão e a associação com a realidade do
educando.
Na aula tradicional, os exercícios são retirados de acordo com o livro,
eu entrava na sala de aula enchia o quadro de exercícios, para eles
não conversarem. Esse tipo de aula permitia uma distância do aluno
comigo. Hoje, depois da aplicação dos modelos os alunos se
tornaram participativos.
As minhas aulas hoje são descontraídas, utilizo com frequência
atividades em grupo, vejo neles uma troca de informações,
conhecimento.
Os meus alunos questionam a todo o momento, sem vergonha de
perguntar.
Na aula tradicional, os educandos reproduziam o que eu fazia. A
modelagem permitiu que eles desenvolvessem conceitos próprios
sobre os conteúdos estudados.
O meu educando hoje se sente valorizado e eu como educadora
aprendi a valorizar a sua participação na sala de aula.
O meu aluno constrói conceitos matemáticos.
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Hoje os alunos que participaram dos modelos sentem que são
capazes de aprender.

7.3 Eixo 3- Modelo

Registro de Representação Semiótica

Passamos a analisar neste eixo de investigação os resultados obtidos pela
aplicação dos projetos com as turmas do 1º ano e o 2º ano do ensino médio com
relação aos registros de representação semiótica já discutidos no subitem 4.1.
De acordo com os critérios já discutidos e explicitados, verificamos por meio
dos testes aplicados pelos professores (Anexos Q,R,S e T) as principais dificuldades
na aprendizagem da Matemática apresentada pelos educandos e em cada questão.
O Quadro 10 apresenta os dados de cada projeto. Destacamos as questões e itens
em que os números de alunos demonstraram baixo nível de acerto. Apresentamos
também de forma sucinta a análise dos testes no subitem 7.3.1 no desenvolvimento
dos projetos II, III, IV e V.
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Quadro 10– Análise dos Registros de Representação Semiótica Presente na
Solução dos Testes Aplicados pelos Professores
Análise dos Registros de Representação Semiótica da Solução nos Testes Aplicados pelos
Professores
Questões

PROJETO
1
II
Construção da
cobertura da quadra

2

esportiva do ISEPAM

Itens

Critério II

Critério III

I(representação)

(conversão)

(tratamento)

A

20

20

20

B

8

8

8

A

11

11

11

B

18

18

18

C

12

12

12

D

13

13

13

3

4

Critério

2

2

2

A

4

4

4

B

12

12

12

C

13

13

13

Projeto III

1

21

21

21

Haverá água potável

2

22

22

22

3

21

21

21

4

21

21

21

5

15

15

15

Projeto IV

1

35

35

35

Crescimento da

2

14

14

14

3

4

4

4

4

31

31

31

5

27

27

27

1

15

15

15

2

9

9

9

em 2040 para a
cidade de campos?

Colônia da Bactéria
E. Coli num indivíduo
infectado.

Projeto V
Consumo de bebida
alcoólica e de cigarro
e seus efeitos.

Fonte: dados da pesquisa.

7.3.1 Análise dos dados Eixo 3

7.3.1.1 Projeto II
Na primeira questão, em seu item “a”, analisamos o tratamento realizado
pelo educando diante da situação proposta .Nesta questão, um grupo de 20 alunos
realizou o critério I – representação identificável, o critério II- conversão (registro de
língua natural para o registro algébrico) e o critério III– tratamento(cálculo
algébrico).Na Figura 4 foi copiado o trabalho do aluno “L” que realizou a conversão
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do registro algébrico para o gráfico, o que não era solicitado, mas, mesmo assim,foi
realizado.
Figura 4–Produção do aluno L14

Fonte: anexo Q

O item“b”da questão 1 pede ao educando que determine a altura máxima
prescrita pela pedra e o seu respectivo tempo de percurso. Desse grupo, 8 alunos
realizaram a conversão do registro algébrico para o registro gráfico.Tal situação está
representada na Figura 5 pela produção de um deles denominado,aqui, de
estudante “E”.
Figura 5–Produção do aluno E

Fonte: anexo Q

14

A Letra identifica a primeira inicial de cada educando.
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Aquestão 2 é subdivida nos itens a,b,c e d. O processo de resolução nos
mostra que os educandos realizaram o tratamento e a conversão com os registros
algébricos, língua natural e gráfico. Observamos na Figura6a produção do aluno “L”.
Figura 6– Produção do aluno L

Fonte: anexo Q

Na terceira questão, os estudantes identificaram o critério I e se
realizaramos critérios II e III (conversão e o tratamento). A Figura 7apresenta a
resolução desta pelo aluno“J”.
Figura 7– Resolução da questão3 pelo aluno “J”

Fonte: anexo Q
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A questão 4 foi subdividida em itens a,b e c baseada na interpretação do
registro gráfico. O educando realizou uma leitura do gráfico e identificou o significado
das coordenadas e a posição da parábola, no critério I(representação identificável).
Ao responder os itens a, b e co educando realizou o critério II. Logo, realizou
também o critério III. Na Figura 8, temos a resolução do aluno “A”em cada item.
Figura 8– Produção do aluno “A”

Fonte: anexo Q

7.3.1.2Projeto III

Na questão 1, vinte e um alunos realizaram o critério I(representação
identificável) e, consequentemente, estes realizaram a conversão e o tratamento.
Consideramos o fato dos alunos montarem as sequências dos anos com a produção
da empresa utilizando o registro numérico e algébrico, obtendo a solução da
questão. A Figura 9representa as duas possibilidades de desenvolvimento que
foram realizadas pelo aluno “Ga”.
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Figura 9–Produção do aluno “Ga”

Fonte: anexo R

A segunda questão refere-se a um registro gráfico. A leitura do texto permitiu
(registro de língua natural) que os alunos identificassem quantitativamente o número
de veículos para o mês de dezembro. Observamos a resolução do aluno “M” na
Figura 10.
Figura 10– Produção do aluno“M”

Fonte: anexo R.

Pela observação do Quadro 11, notamos na questão 3que 21 alunos
realizaram os critérios I, II e III, ao identificarem o primeiro termo da PA e o número
de termos chegando a concluir o exercício. A resolução do aluno “S‟‟é apresentada
na Figura 11.
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Figura 11 – produção do aluno “S”

Fonte: anexo R

A questão4 refere-se a uma conversão do registro tabular em algébrico. O
aluno necessita realizar o tratamento para resolver o problema. Os 21 alunos
desenvolveram as três atividades cognitivas: representação identificável, conversão
e tratamento. A Figura 12 apresenta a resolução do aluno “G”.
Figura 12 –Resolução do aluno “G”

Fonte: anexo R

Na questão 5 o aluno deveria, para sua solução, realizar o critério I
(representação identificável).Determinandoa fórmula a ser utilizada, efetuariao
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critério II – (conversão).Logo, o critério III (processo de tratamento) também seria
seguir todo esse procedimento que está apresentado na Figura 13 pela produção do
aluno “R”.
Figura 13– Produção do aluno “R”

Fonte: anexo R

7.3.1.3 Projeto IV

Na primeira questão os 35 estudantes realizaram os no critério I e II que
consistia em fazer a mudança de registro de língua natural em registro algébrico. Ao
desenvolverem o processo de cálculo, necessariamente realizaram o critério III. A
Figura 14 apresenta a resolução do aluno “A”.
Figura 14 – Produção do aluno“A”

Fonte: anexo S
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Na segunda questão, ao fazerem a leitura e realizarem a respectiva
conversão em registro algébrico, consequentemente, o educando estava realizando,
com a solução da questão, os três critérios.
Figura 15–Resolução do aluno “A”

Fonte: anexo S

A terceira questão aborda um modelo de infecção.Só um grupo de 4
estudantes realizou os critérios I, II e III.A Figura 16 apresenta a resposta
desenvolvida pelo aluno“J”.
Figura 16 – Produção do aluno “J”

Fonte: anexo S
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A quarta questão apresenta o registro natural e o correspondente tabular.
Um grupo de 31 estudantes desenvolveu de maneira que pudesse utilizar os dois
recursos. A Figura 17 mostra a questão e a resolução feita pelo aluno “R”.
Figura 17 –Resolução da questão 4 pelo aluno“R”

Fonte: anexo S.

A quinta questão utiliza dois registros: figural e o de língua natural.
Identifica-se a realização do critério I quando o educando faz a leitura dos dois
registros e passa a resolver a questão. Ao fazer essa atividade cognitiva, ele já
elabora o processo de conversão que consideramos ser o critério II, sem definir se
irá usar registro de língua natural, algébrico ou numérico. O processo de resolução
da questão por si só configura o critério III.A Figura 18 apresenta a produção do
aluno “A”.
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Figura 18–Resolução do aluno “A”

Fonte: anexo S

7.3.1.4 Projeto V

Na primeira questão, o estudante necessita identificar por meio do registro
figural o período de meia vida do elemento químico Césio. Do total dos alunos, 15
deles desenvolveram as três atividades cognitivas. A Figura 19apresenta a
resolução do aluno “J”.
Figura 19–Resolução do aluno “J”

Fonte: anexo T
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A segunda questão apresenta ao educando um registro em língua natural no
qual ele deve relacionar o registro algébrico com o registro figural. Neste ponto o
educando já realiza os critérios I e II. A solução completa da questão envolve a
realização do critério III. A Figura 20 apresenta a resolução do aluno “K”.
Figura 20 – Produção do aluno “K”

Fonte: anexo S

7.4 Relatos do Professor-Diário de Bordo

No decorrer da aplicação dos projetos os professores das turmas foram
orientados a fazer um diário de bordo (Anexos: E e F). Os registros constituíram
informações para compreender, entre outros aspectos; os mecanismos cognitivos
referentes ao ensino/aprendizagem desses educandos, as questões cognitivas
envolvidas, além de propiciar a reflexão sobre todo o processo.
Transcrevemos

a

seguir

parte

dos

registros

dos

professores

que

consideramos relevantes e que foram fundamentais para nossa análise.
(...) aproximação de maior afinidade “aluno – aluno” e “professor –
aluno”, algo que perdemos e precisamos resgatar, os alunos
destacaram essa aproximação como algo norteador na
aprendizagem; posso destacar também, o fato de estimular o aluno a
indagar, analisar, pesquisar, discutir e elaborar explicações que
possibilitem resolver os problemas apresentados através da
Modelagem Matemática como um ponto fundamental, desenvolvendo

57

nos alunos habilidades necessária para a vida em sociedade
(Professor 1)15
Primeira coisa observada por mim foi à dependência que os alunos
têm do professor, ao primeiro sinal de dificuldade os alunos se
desesperavam pedindo socorros, queriam a resposta ao invés de
pensar (Professor 1).
Outra dificuldade apresentada foi o fato de transformar o abstrato
(sala de aula) em real (cobertura de uma quadra esportiva), muitos
apesar de terem feito com facilidade questões que utilizavam o
mesmo raciocínio para sua solução se mostraram incapazes de
começar a solucionar o problema apresentado por não conseguir ver,
relação entre a matemática da sala de aula e a realidade do dia a dia
(Professor 1).
Não me surpreendi por saber do interesse dessa turma por aprender,
mas gostei da participação de todos e da satisfação deles ao ver que
podiam usar o que aprenderam em sala para algo real (Professor 1).
O tempo destinado para a aplicação desse primeiro modelo foi
satisfatório, apesar da FAETEC ter feito as paralisações e a greve.
Mas pude observar que o interesse da turma foi bom. Pois eles se
sentiram importantes e capazes de construir, modificar e o melhor de
tudo, “pensar”. E o pensar para o aluno é muito bom, pois eles
começam a expressar suas habilidades e suas dificuldades, são
muitas (Professor 2).16
(...) pude observar que a maioria dos alunos começou a ter uma
motivação. E pensar que sala de aula traduz a vida real também.
Que aprender é melhor que decorar coisas que muita das vezes não
servirão para“nada”. O bom de se aplicar os modelos matemáticos é
o retorno que esse aluno te traz não somente em relação à nota e
sim em relação à aprendizagem e o interesse em buscar o novo
(Professor 2).
As disciplinas que estava buscando trabalhar com eles eram
Equações Exponenciais e Equações Logarítmicas e a motivação de
buscar modelos foi a facilitação da assimilação dos conteúdos por
parte dos alunos e também, o aspecto social que o tema bebida
alcóolica e cigarro proporcionaria em nossas aulas (Professor 1)
Os grupos das duas turmas se envolveram e obtiveram bons
resultados, encontrando um pouco de dificuldades para formularem e
transformarem o problema em um modelo matemático, mas depois
de avançarem nesse processo necessário a modelagem se viram
encantados com o fato de um problema social (o vício) poder ser
matematizado e interpretado através de cálculos e gráficos
(Professor 1).

15
16

Neste trabalho identificamos como professor 1 o regente da turma do 1º ano do ensino médio.
Identificamos como professor 2, o regente da turma do 2º ano do ensino médio.
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Um fator negativo que ficou evidente em todo processo foi que por
estarmos no final do ano às turmas estavam desmotivadas e
alegando cansaço, não foi fácil motivá-las e conduzi-las a pesquisa e
as atividades extraclasse que a modelagem exige, mas creio termos
alcançado o objetivo desejado, pois alguns alunos após as tarefas se
demostravam
satisfação
ao
perceberem
que
estavam
compreendendo o conteúdo e conseguindo relacioná-lo ao seu
cotidiano (nicotina e etanol, que está presente na realidade de todos
nós) e outro objetivo alcançado foi a reflexão que esse tema nos
levou sobre os efeitos dessas substancias no organismo (Professor
1).
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8-CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos e já apresentados, explicitaremos
nossas conclusões nos subitens abaixo.

8.1Interação -Modelo

Aluno- Eixo 1

Os diversos modelos aplicados às turmas propiciaram condições para que
ocorresse a construção dos conceitos matemáticos diante das novas atividades
realizadas, além de estimularem a sua autonomia na realização dos exercícios. A
interação se apresenta, assim, como um atributo fundamental para que o aluno se
interesse pelas atividades, propiciando, entre outros aspectos, o aumento de sua
motivação em participar efetivamente das aulas de Matemática.

8.2 Interação -Modelo

Professor- Eixo 2

Podemos observar, a partir dos relatos dos professores – principalmente em
seus diários de bordo – que houve uma mudança em sua postura diante da
aplicação dos modelos tanto no momento da preparação de sua aula quanto no
desenvolvimento das habilidades na sua práxis, que antes não ocorriam ou seria
impossível numa aula convencional.

8.3 Interação - Modelo

Registro de Representação Semiótica-Eixo 3

Os testes aplicados na turma foram feitos de modo a se analisar de maneira
geral, os três critérios baseados na teoria de representação semiótica para o ensino
de Matemática. De acordo com os resultados explicitados no subitem 7.3,
concluímos que a maioria dos alunos resolveu as questões. Os testes apontam para
o fato de que os educandos não apresentam compreensão para a conversão dos
registros, ficando só no tratamento. Isto pode ser explicado, entre outros motivos,
por não haver uma tradição entre a maioria dos professores em explorar as diversas
conversões possíveis entre registros.
As atividades propostas pelos professores que participaram desta pesquisa
nem sempre estavam relacionadas com os modelos. Este fato mostra que, apesar
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dos professores terem sido capacitados, estes ainda podem apresentar resistência
na efetiva implantação da metodologia em suas aulas.

8.4- Avaliação dos Educandos

Segundo as respostas do questionário 2 (Apêndice B), os educandos
acreditam que a Modelagem Matemática, enquanto metodologia de ensino, além de
privilegiar a relação entre “professor-aluno” e “aluno-aluno”, torna a aula mais
dinâmica, pois apresenta situações contextualizadas e propiciam reflexões sobre o
conteúdo. Este aspecto, entre outras ações, facilita a aprendizagem/compreensão
dos conteúdos de maneira significativa.

8.5 -Diário de Bordo

As anotações apresentadas pelos professores em seu diário de bordo
apontam para uma maior aproximação e afinidade (afetividade) entre o professor e
aluno. Estes fatos permitiram ao aluno indagar, avaliar, pesquisar e refletir sobre o
aspecto que levam a resolução dos exercícios. A Modelagem Matemática favorece,
ainda, reflexões que auxiliam o educando a adquirir habilidades necessárias para a
vida em sociedade por meio do trabalho colaborativo.
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9-CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

inclusão

da

Modelagem

Matemática

nas

atividades

de

ensino/aprendizagem revelou que esta metodologia de ensino pode e deve ser
aplicada. Os alunos se mostraram interessados e atraídos pela temática da aula,
pela aplicação dos conceitos em situações de seu dia a dia.
Pesquisadores

como

Mendonça

(1993),Stahl(2003)

e

Crespo

(2010)trabalharam com metodologias alternativas como problematização, jogos,
Modelagem Matemática, entre outras, também obtendo bons resultados na
compreensão dos conteúdos. Este fato aponta para a questão de que os educandos,
de modo geral, se mostram receptivos à metodologia alternativa frente ao ensino
tradicional.Dessa forma, acreditamos que essa constatação pode vir a ser objeto de
novas investigações.
Pelos resultados obtidos mais especificamente com relação aos registros de
representação semiótica, é nítido que os professores de Matemática participantes
desta pesquisa tiveram dificuldade em explorar, em suas aulas, os diversos
registros. Este fato aponta para a necessidade de uma revisão na grade curricular
dos cursos de formação de professores no que se refere ao estudo e aplicação
efetiva da teoria das representações semióticas de Raymond Duval na
aprendizagem da Matemática.
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