
 
 

COPA DO MUNDO 2014: UMA EXPERIÊNCIA UTILIZANDO A MODELAGEM 

MATEMÁTICA  

 

Patrícia Zanon Peripolli 

Instituto Federal Farroupilha – Campus Julio de Castilhos 

patriciazperipolli@gmail.com 

 

Ana Flávia Martins 

Instituto Federal Farroupilha – Campus Julio de Castilhos 

 anasilva0603@bol.com.br 
 

Diliane Dias 

Instituto Federal Farroupilha – Campus Julio de Castilhos 

dilianedias1982@gmail.com 

 

Renata da Silva Dessbesel 

Instituto Federal Farroupilha – Campus Julio de Castilhos 

dessbesel@jc.iffarroupilha.edu.br 

 

 

Resumo:  

Neste artigo relata-se uma experiência no ambiente da modelagem durante a disciplina de 

Metodologia de Ensino de Matemática II no Curso de Licenciatura em Matemática, 

utilizando a modelagem matemática e a Copa do Mundo 2014 na elaboração e solução das 

situações-problema. O tema foi escolhido devido à repercussão dos gastos com a 

construção dos estádios de futebol no Brasil. A proposta, lançada pela professora, durante a 

disciplina, desafiou os acadêmicos a buscar uma nova forma de ensinar matemática que 

despertasse a motivação em estudar essa disciplina e pudesse ser desenvolvida com os 

alunos da educação básica. Conclui-se que desenvolver uma proposta no ambiente da 

modelagem matemática é possível, com modelos não tão complexos, de modo a promover 

significado ao ensino de matemática ministrado na educação básica. 
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A escola hoje está passando por uma reorganização, especialmente nos métodos de 

ensino e aprendizagem. Os alunos nos chegam cada vez mais com uma abundância de 

informação, a qual pode ser conseguida de maneira rápida e eficiente. Nesse sentido, o 

ensino dessa disciplina precisa entrar em conexão com esses jovens, deve fazer parte da 

vida deles e se mostrar aplicável em seu cotidiano. 

A modelagem matemática pode ser uma alternativa, uma vez que parte de situações 

reais, conforme pontua Bassanezi (2002, p.16) “A Modelagem Matemática consiste na arte 

de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 

Ainda, nessa mesma linha de pensamento, Almeida e Vertuam (2011) entendem a 

Modelagem Matemática como uma atividade inicial, uma final e um conjunto de 

procedimentos que levam a uma solução e esclarecem: “Relações entre a realidade (origem 

da situação inicial) e Matemática ( área em que os conceitos e procedimentos estão 

ancorados) servem de subsídio para que conhecimentos matemáticos e não matemáticos 

sejam acionados e/ou produzidos e integrados”(p.21). 

O presente trabalho constitui-se no relato de uma experiência de ensino desenvolvida 

utilizando-se a modelagem matemática como metodologia. Tal proposta surgiu na 

disciplina de Metodologia de Ensino de Matemática II ministrada pela quarta autora no 

curso de licenciatura em matemática. Após leitura de artigos e capítulos de livros sugeridos 

referentes à utilização da Modelagem Matemática em sala de aula, foi proposto pela 

docente desenvolver uma atividade utilizando essa metodologia e que fosse aplicável ao 

ensino médio.  

Como realizaremos o estágio no Ensino Médio, aceitamos o desafio de elaborar uma 

atividade de Modelagem Matemática. Atualmente, o tema referente aos gastos na 

construção dos estádios para a Copa do Mundo em 2014 está sendo muito debatido pelos 

brasileiros. Essa temática nos permitiu notar que poderíamos criar um modelo para estimar 

a quantidade de jogos, não somente os ocorridos durante Copa, que seriam necessários 

para o pagamento da divida adquirida na construção dos estádios.  

2. Aspectos teóricos: Modelagem Matemática 

Segundo Barbosa (2003), a modelagem matemática define-se como um meio de 

aprendizagem em que os alunos são instigados a pesquisar, investigar e problematizar, por 
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meio da matemática situações do seu dia a dia, permitindo questionamentos e instigando a 

formulação de problemas.  

De acordo com Bisognin, Bisognin e Isaia (2009), a modelagem faz a relação entre o 

que foi aprendido e a realidade do aluno, permitindo que esse descubra os significados de 

seus estudos.  Já para Almeida e Vertuan (2011, p.22), “A Modelagem Matemática é como 

uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem por meio da matemática, de 

uma situação-problema não essencialmente matemática”. 

O ensino por intermédio dessa metodologia introduz novos conceitos usando a 

integração de outros conhecimentos, estabelecendo, assim, conhecimentos e habilidades 

adquiridas. Essas são essenciais para a construção do pensamento do aluno, tornando-o 

capaz de assimilar e interpretar situações, para, em um momento posterior, compreender, 

analisar, avaliar, tirar conclusões e estendê-las para outros resultados necessários à sua 

formação. 

Os professores encontram dificuldades em aplicar a modelagem em sala de aula em 

função do tempo necessário para planejar esse tipo de atividade e ao tempo de aplicação 

dela. Soistak (2010, p.57) completa: 

 

Por um lado, destacamos que o trabalho com a modelagem matemática exige 

muita dedicação por parte do professor, sendo que este muitas vezes não está 

preparado, devido à formação deficitária recebida na qual não desenvolveu 

habilidades investigativas. Por outro lado, tendo em vista a excessiva carga 

horária, não dispõem de tempo para o preparo adequado, frente às situações que 

emergem das atividades de modelagem, em relação ao tema escolhido. 

 

        A modelagem possibilita aos alunos sair da rotina de aulas expositivas para uma nova 

situação de integração da matemática com investigações em sua realidade social, como 

afirma Soistak (2010, p.41): 

 

Por meio da modelagem matemática, há possibilidades de o professor 

proporcionar um ensino com características construtivas, pois durante as aulas o 

aluno é ativo no processo e deve, necessariamente, dialogar com o objeto de 

conhecimento, para tanto usa mais aspectos de reflexão e análises do que 

somente a memorização.  

  

 São várias as considerações a favor da utilização da modelagem na escola, contudo 

percebemos que esse é um processo que deve ser implementado gradativamente, Almeida 

e Vertuan (2011) chamam a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos alunos no 

ambiente da modelagem: “Os alunos deparam-se com um obstáculo para o qual não 
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possuem, provisoriamente, conhecimentos suficientes para superá-lo, emergindo assim a 

necessidade de construir tal conhecimento por meio desta atividade”(p.26). 

Bisognin,Bisognin e Isaia (2009, p.82) complementam a respeito da modelagem 

matemática: “Ao trabalhar conteúdos matemáticos associados às vivências dos alunos, os 

professores estão preparando-os, também, para desafios futuros, possibilitando assim o 

desenvolvimento de sua criticidade [...]”. 

 Partindo do pressuposto de que a escola busca a interdisciplinaridade entre as áreas 

do conhecimento, com o intuito de tornar as aulas mais atrativas e interessantes, a 

modelagem tornar-se uma atividade capaz de permitir esse encontro de disciplinas. Brasil 

(2008, p.69), em relação aos objetivos da matemática no ensino médio, defende que “Usar 

a Matemática para resolver problemas práticos do cotidiano, para modelar fenômenos em 

outras áreas do conhecimento”. 

 A modelagem matemática é proposta como uma metodologia a ser aplicada na sala 

de aula. Nesse espaço, é defendido que o aluno colocado à frente de uma situação ligada ao 

mundo real desenvolve uma relação de competências, entre as quais estão: selecionar 

variáveis, formular o problema, as hipóteses, voltar aos conhecimentos matemáticos já 

adquiridos, comprovar e confrontar as conclusões.  

Nessa mesma esteira de pensamento, Burak e Aragão (2012) explicam que são 

muitos os desafios colocados frente ao professor na educação básica e concluem: “Não 

podemos prever que matemática eles usarão daqui a alguns anos, mas temos a certeza de 

que deverão tomar decisões, ter autonomia e tornarem-se responsáveis por grandes 

transformações no âmbito da sociedade”(p.87). 

Ao aplicar a Modelagem Matemática na sala de aula, nesta pesquisa, utilizamos 

Banassezi (2002) o qual sugere uma sequência de etapas para se desenvolver modelagem 

matemática: escolha do tema, exploração do tema, elaboração de situações-problema e 

resolução dos problemas. 

 

3. O contexto e a metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do Curso de Licenciatura em Matemática 

durante a disciplina de Metodologia de Ensino de Matemática II. Durante essa disciplina,  

foi proposto que elaborássemos alguma atividade na perspectiva da modelagem 

matemática. Essa deveria ser aplicável ao ensino médio.  Nossa pesquisa tem caráter 
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qualitativo, os instrumentos de coleta de dados foram eleitos através de pesquisa de fatos 

reais, constantemente debatidos pela sociedade.  

  Para a resolução das atividades, foram seguidas as etapas propostas por Bassanezi 

(2002).  

 

1º) Escolha do tema: eleito em razão de a mídia recentemente noticiar as manifestações 

referente aos gastos na construção dos estádios da Copa do Mundo no Brasil. A notícia que 

segue foi publicada em um periódico; 

 

Os estádios da Copa que mais sugaram o seu dinheiro. 

Dos quase 8 milhões que custaram até agora os 12 estádios da Copa, R$ 5 bilhões foram 

bancados com recursos públicos. (11/09/2013) 

 

2º) Exploração do tema: para levantamento de informações, pesquisamos dados junto ao 

site oficial da FIFA e nos sites oficias dos clubes de futebol, com o propósito de realizar a 

verificação dos valores dos jogos durante a copa do mundo e dos jogos comuns dos 

campeonatos, como o brasileirão, campeonato estadual, libertadores, entre outros; 

 

3º) Elaboração de situações-problema: procuramos selecionar as variáveis necessárias e 

buscamos a formulação de um problema: Quantos jogos são necessários para ter o valor 

gasto com a construção dos estádios, considerando sempre a capacidade máxima e o valor 

mediano dos ingressos nos jogos da copa?  

 

4º)Resolução dos problemas:  nesta etapa, foram construídos os modelos matemáticos que 

melhor representassem as situações estudadas e realizamos uma análise das soluções. 

 

4. Relato das Atividades Desenvolvidas 

Neste trabalho, são descritas as etapas realizadas no ambiente da modelagem para a 

busca da solução da situação-problema apresentada. Inicialmente foi solicitado que os 

acadêmicos formassem grupos e escolhessem uma situação cotidiana, não matemática, que 

poderia ser explorada. Assim, optamos pelo tema da Copa do Mundo 2014, em especial a 

temática polêmica a respeito dos gastos na construção dos estádios de futebol. 
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De posse dos dados coletados e da situação-problema posta, organizamos e 

apresentamos, na tabela 1, os estádios que sediarão a Copa, e os times que, após a Copa, 

usarão os respectivos estádios. 

 

 

Tabela 1: Estádios que sediarão a copa 

nº Estado Estádio Time de futebol 

1 MG Mineirão Atlético Mineiro/ Cruzeiro 

2 DF Estádio Nacional Mané Garrincha Não tem 

3 MT Arena Pantanal Não tem 

4 PR Arena da Baixada Atlético Paranaense 

5 CE Estádio Castelão Ceará/Fortaleza 

6 AM Arena Amazônia Não tem 

7 RN Arena das Dunas Não tem 

8 RS Estádio Beira-Rio Internacional 

9 PE Arena Pernambuco Náutico/Santa Cruz/ Sport 

10 RJ Estádio Maracanã Botafogo/ Flamengo/ Fluminense/Vasco 

11 BA Arena Fonte Nova Bahia/ Vitória 

12 SP Arena Corinthians Corinthians 
Fonte: Revista Exame (11/09/2013) 

 

 Ao analisarmos a tabela anterior, percebemos que alguns estádios serão 

construídos, mas não terão times para usufruir de suas estruturas. Desse modo, em nossa 

pesquisa, esses não serão utilizados. A seguir, apresentamos, na tabela 2, apenas os 

estádios envolvidos na pesquisa com o respectivo valor gasto na construção de cada um e 

capacidade de público que cada um pode suportar.  

 

Tabela 2: Estádios x Capacidade x Valor gasto 

Nº Estado Estádio Capacidade (pessoas) Valor gasto (R$) 

1 MG Mineirão 57.483 689.000.000 

2 PR Arena da Baixada 41.456 265.000.000 

3 CE Estádio Castelão 58.704 518.000.000 

4 RS Estádio Beira-Rio 50.287 330.000.000 

5 PE Arena Pernambuco 42.849 529.000.000 

6 RJ Estádio Maracanã 73.531 1.100.000.000 

7 BA Arena Fonte Nova 52.048 684.000.000 

8 SP Arena Corinthians 65.807 855.000.000 
Fonte: Revista Exame (11/09/2013) 

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

Durante esta pesquisa, foi necessário suprimir algumas variáveis. Sabemos que os 

estádios foram construídos com alguns patrocínios e dinheiro público, entretanto, não 

conseguimos dados suficientes para levar em consideração isso. Em decorrência disso, 

estamos fazendo uma relação entre o valor total gasto e o valor arrecadado nos jogos da 

Copa sempre considerando a capacidade máxima e o valor mediano dos ingressos, de 

acordo com o que apresentamos na tabela 3: 

 

 

Tabela 3: Valor gasto x Valor a ser arrecadado 

Nº Estado Estádio 

Capacidade 

(pessoas) 

Valor gasto 

(R$) 

Valor a ser arrecadado 

(R$) 

1 MG Mineirão 57.483 689.000.000,00 108.642.870,00 

2 PR Arena da Baixada 41.456 265.000.000,00 37.310.400,00 

3 CE Estádio Castelão 58.704 518.000.000,00 91.578.240,00 

4 RS Estádio Beira-Rio 50.287 330.000.000,00 59.087.225,00 

5 PE 

Arena 

Pernambuco 42.849 529.000.000,00 50.347.575,00 

6 RJ Estádio Maracanã 73.531 1.100.000.000,00 195.592.460,00 

7 BA Arena Fonte Nova 52.048 684.000.000,00 81.194.880,00 

8 SP Arena Corinthians 65.807 855.000.000,00 145.762.505,00 
Fonte: Revista Exame (11/09/2013) e Site Oficial FIFA 

 

 Na exploração dos dados, para obter o valor a ser arrecadado, utilizamos o seguinte 

modelo, lembrando que empregamos o valor mediano dos ingressos: 

 

VA(1) = Capacidade do estádio * R$ 225,00* nº de jogos da fase de grupos 

VA (2) = Capacidade do estádio * R$ 275,00* nº de jogos das oitavas de finais 

VA(3) = Capacidade do estádio * R$ 385,00* nº de jogos das quartas de finais 

VA (4) = Capacidade do estádio * R$ 715,00* nº de jogos das semifinais 

VA(5) = Capacidade do estádio * R$ 1100,00* jogo da final 

VA (6)= Capacidade do estádio * R$ 550,00* jogo de abertura 

 

Logo: VA TOTAL = ∑ valores arrecadados 

 

 Detectamos que o valor gasto é muito maior que o valor arrecadado com os jogos 

da Copa do Mundo 2014. Então, é necessário fazer um levantamento de quantos jogos dos 

campeonatos que ocorrem no Brasil são necessários para ter o retorno com o que foi gasto. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

Não é nossa intenção esgotar os dados. Assim, tomamos como exemplo o estádio do Sport 

Clube Internacional – Beira Rio, em Porto Alegre –RS. 

 A partir do valor médio do ingresso para jogos do Campeonato Brasileiro, por 

exemplo, e a capacidade máxima do estádio, ainda desconsiderando o valor arrecadado 

com os sócios, concluímos que serão necessários aproximadamente 90 jogos para que os 

R$ 330 000 000,00 investidos menos o valor arrecadado na copa, os R$ 270 912 775,00, 

voltem aos cofres do clube. Ao analisar, conforme o site do Clube, que em média são 6 

jogos por mês sediados no Estádio, concluímos que serão necessários mais de dois anos 

para chegar ao número de jogos. 

 Com esse exemplo, é possível entender o porquê das manifestações contra os gastos 

na construção dos Estádios. Vale lembrar, também, que uma parte dos gastos foi 

subsidiada pelo governo, ou seja, com o dinheiro público. Por ouro lado, sabemos que a  

Copa do Mundo no Brasil vai gerar muitos empregos, prestígio e melhorias para o nosso 

país. 

 

5. Considerações Finais 

 

Desenvolver uma proposta empregando a modelagem fez com que nós, alunos do  

curso de Licenciatura em Matemática,  percebêssemos que sua aplicação é viável e que é 

possível fazer modelagem utilizando modelos não tão complexos e se aproveitar deste 

conhecimento em nossas aulas na educação básica. 

Logo, podemos ensinar a matemática a partir de situações reais, fazendo, igualmente, a 

interdisciplinaridade entre os conhecimentos das diferentes áreas. A modelagem permite 

que o aluno saia da condição de ouvinte e passe a ser capaz de construir sua aprendizagem, 

e o professor, consequentemente, passa a não ser mais o detentor do saber absoluto, mas 

sim intermediário entre as ideias e os dados que os alunos estão buscando. 

Com o uso da modelagem matemática, as aulas passam a ser mais atrativas e próximas 

dos alunos, pois eles conseguem fazer associações, elaborar estimativas, questionamentos 

em relação a situações que eles mesmos vivenciam. 

  A resolução apresentada é apenas uma das possibilidades de obter a resposta à 

situação-problema, outros caminhos podem ser percorridos, e isso é o que torna a atividade  

interessante. Desse modo, as respostas não são únicas, são várias, ampliando o horizonte 

em relação aos conceitos matemáticos. 
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 Por fim, os resultados permitem concluir que a modelagem, quando colocada em 

prática, favorece a harmonia, a convivência, a afinidade entre o professor e aluno, uma vez 

que o discente tem a oportunidade de associar essa disciplina com assuntos de que ele 

goste , tornando a atividade prazerosa, atrativa. Em função disso, poderá desenvolver uma 

boa aprendizagem, pois tudo que é realizado com prazer se torna fácil de fazer. 
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