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Resumo:  

O presente artigo teve como objetivo realizar uma modelação matemática com estudantes 

do Ensino Médio. Para isso apresentam-se conceitos e definições referentes à Modelagem 

Matemática e Modelagem Matemática na Educação. Fez-se a modelação com o tema 

Construção de Casas com quatro turmas do 1° ano do Ensino Médio – totalizando 

aproximadamente 120 estudantes, no Colégio Notre Dame, Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul, sendo a docente a autora deste artigo. Inicialmente foram feitos questionamentos para 

verificar qual era o conhecimento e interesse dos estudantes sobre o tema; no segundo 

momento o objetivo foi ensinar os conteúdos curriculares e necessários para a modelação; 

e na terceira etapa os estudantes expressaram seus conhecimentos na criação dos modelos 

de planta baixa e maquetes.   

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática no Ensino; Educação Básica; Ensino de 

Matemática.  

 

1. Introdução 

O estudante que está presente nas escolas hoje tem a oportunidade de ler, conhecer 

e refletir sobre diversas informações, por uma quantidade imensa de fontes diferentes, 

sendo uma fonte bastante importante a internet. Esse estudante também está em contato o 

tempo todo com diversos espaços educativos, porém, é na escola que se deve proporcionar 

momentos e formas para que o estudante torne-se competente para perceber e aprender 

como utilizar nas suas atividades profissionais e pessoais futuras, os conhecimentos e 

informações obtidas durante o período escolar. 

Para a formação de uma pessoa competente, é preciso que ela seja crítica ao 

interpreter os conhecimentos aprendidos e consiga formular hipóteses e pensar sobre esses 
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conhecimentos (DEMO, 2000). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) expressam 

como ensino de qualidade (1997, p. 24) 

 

[...] uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as 

motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de 

cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 

competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. 

 

Especificamente em relação ao ensino de Matemática, os objetivos dos PCNs 

sustentam que o estudante deve ser conduzido a compreender os conceitos matemáticos 

para resolver situações-problema presentes em diversas áreas do conhecimento, que sejam 

capazes de levantar hipóteses, organizar informações, estabelecer um raciocínio lógico 

com tais informações, obter resultados e validá-los ou não. Ainda, que instigue aos 

estudantes os sensos críticos e criativos a fim de que consigam participar das diversas do 

seu meio.  

Desta forma buscou-se um método de ensino que favoreça um ensino de 

matemática aos estudantes de acordo com o que se propõem nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais em relação a um ensino de qualidade e que atenda aos objetivos para o ensino de 

Matemática. Utiliza-se então neste relato, a modelagem matemática na educação – 

modelação matemática. 

 

2. Modelagem Matemática no Ensino – Modelação Matemática 

Modelagem matemática, para Bassanezi (2002) e Biembengut (2004), é um conjunto 

de procedimentos realizados para a elaboração de um modelo. Para esses autores, o modelo 

matemático é uma representação matemática de situações relacionadas à natureza, 

sociedade, cultura, ao cotidiano, entre outras, que possibilita a solução de situações-

problema nessas áreas e/ou a elaboração de novas teorias. Para esses autores, um modelo 

resultante do processo de modelagem matemática, às vezes, não retrata a realidade, mas 

apresenta proximidades. 

 Conforme Biembengut (2004, p. 17), “no dia a dia em muitas atividades é 

‘evocado’ o processo de modelagem. Basta para isso ter um problema que exija 

criatividade, intuição e instrumentos matemáticos. Nesse sentido, a modelagem matemática 

não pode deixar de ser considerada no contexto escolar.” A necessidade da modelagem na 
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escola se confirma por meio dos objetivos apontados pelos PCNs, entre eles, educar com 

qualidade formando estudantes críticos e criativos, participantes do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Biembengut (no prelo) comenta que utilizar modelagem no ensino de matemática 

implica ensinar os conteúdos curriculares e, ao mesmo tempo, ensinar o estudante a fazer 

pesquisa. Conforme a autora, para pesquisar é preciso conhecer o assunto, ou seja, as 

teorias e técnicas sobre o que se espera melhor compreender, e parte dessas teorias e 

técnicas está presente no programa curricular. De acordo com Biembengut (1990), a 

modelagem matemática quando utilizada no ensino de matemática passa a se chamar de 

modelação matemática.  

Biembengut (2004) aponta que a modelação matemática pode ser utilizada em 

qualquer nível de escolaridade; ela tem como objetivo favorecer aos estudantes a melhor 

compreensão dos conceitos matemáticos, proporcionar-lhes meios para ler, interpretar, 

formular e resolver situações-problema, além de promover o senso crítico e criativo.  De 

acordo com a autora, a modelação é realizada em três fases: (1ª) percepção e apreensão, 

(2ª) compreensão e explicação, (3ª) significação e expressão. 

Segundo Meyer (2011), ao se utilizar modelagem, as situações vividas no dia a dia 

são problematizadas e a partir delas utilizam-se regras e procedimentos matemáticos para 

compreendê-las. Na modelagem, o mais importante são as questões sociais, culturais e 

políticas, ou seja, ensina-se e aprende-se matemática para formar e ser cidadão. Assim, a 

partir das etapas realizadas na modelagem, ensina-se matemática de forma que os 

estudantes consigam refletir e agir sobre as situações do seu cotidiano. 

 O ensino de matemática na escola deve proporcionar aos estudantes situações em 

que percebam a utilização da matemática, além de reconhecê-la em sua vida. Uma das 

finalidades de utilizar a modelagem matemática no ensino é justamente relacionar a 

matemática “ensinada” na escola com situações do cotidiano dos estudantes, tornando útil 

e aproveitando todo o tempo dispensado nos anos escolares à disciplina.   

 

3. Descrição das atividades realizadas nas três fases da modelação, sob o tema – 

Construção de Prédios e Resultados  

 A aplicação desta modelação foi realizada no Colégio Notre Dame, na cidade de 

Passo Fundo, com quatro turmas de 1ᵃ série do Ensino Médio, denominadas 1ᵃ A, 1ᵃ B, 1ᵃ 

C e 1ᵃ D. Nenhum dos estudantes trabalhava fora do horário escolar e a carga horária 



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

 
  

semanal para a série era de 31 períodos de aula, distribuídos em cinco manhãs e duas 

tardes. A aplicação se desenvolveu durante os três trimestres letivos acontecendo uma 

parte em cada trimestre, na disciplina de Desenho Geométrico, que tem de um período 

semanal de 50 minutos, sempre com aulas à tarde. A docente da disciplina é a autora deste 

relato. 

O grupo total era composto por aproximadamente 120 estudantes e optou-se por 

realizar a aplicação sob o tema – Construção de Prédios, com a turma curricular na 

disciplina de Desenho Geométrico, pelo motivo deste tema se aproximar dos conteúdos 

curriculares trabalhados na disciplina ministrada e neste caso, ocorreu uma maior 

aproximação desses conteúdos. O tema para a modelação foi escolhido pela professora, 

para se tornar mais fácil a forma de avaliação e pelo fato de serem muitos estudantes 

realizando o mesmo trabalho. 

Para a realização da modelação fez-se a aplicação de material didático e para tal, 

utilizou-se como material de apoio didático da autoria de Biembengut (2009) – Modelação 

sob o tema Construção de Casas – adaptado para a efetivação desta prática pedagógica e 

que foi aplicado a esses quatro grupos de estudantes.  

As atividades desenvolvidas em sala de aula foram realizadas de acordo com as 3 

etapas de modelação, estabelecidas por Biembengut (2009): (1ª) percepção e apreensão, 

(2ª) compreensão e explicitação, (3ª) significação e expressão. O objetivo, ao final da 

aplicação deste material didático, era que os estudantes criassem modelos de prédios 

(planta baixa e maquete) e que fizessem uma simulação da venda dos mesmos. 

Na sequência, apresenta-se a descrição das atividades realizadas nessas aulas de acordo 

com cada etapa da modelação. Separa-se nas três etapas para melhor apresentação, porém, 

deve-se saber que estas três etapas estão interligadas durante todo o processo da 

modelação. 

 

1ª Etapa: Percepção e Apreensão 

 

Na primeira etapa o objetivo foi apresentar do tema “Construção de Casas” – nesse 

momento ainda não havia sido apresentada a proposta do trabalho - aos estudantes, de 

modo a perceber qual era o grau de conhecimento e interesse deles sobre o assunto. Para 

isso foram feitos questionamentos de tal forma que eles dissessem seus entendimentos 

sobre o tema e a importância que atribuíam a ele.  
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Esta etapa ocorreu no primeiro trimestre letivo e implicou em levar os estudantes a 

perceberem o tema e a apreenderem o maior número de informações e dados envolvidos na 

construção de casas. A explicação das atividades a serem realizadas aconteceu durante toda 

a modelação, quando surgiam dúvidas por parte dos estudantes, procurou-se mostrar que 

elas poderiam ser respondidas por meio de um conteúdo matemático.  

Na primeira aula do trimestre a professora fez sua apresentação, a da disciplina e 

alguns combinados para o ano letivo e iniciou a aula fazendo alguns questionamentos aos 

estudantes, como por exemplo: “O que é preciso para construir uma casa? Como o 

pedreiro sabe o tamanho e o modelo da casa que deve construir? Em que terreno 

construir? Pode ser em qualquer espaço da cidade? É necessário seguir normas?”.  

Os estudantes ficaram surpresos ao serem questionados sobre aquele assunto, ainda 

mais na primeira aula do trimestre, mas foram respondendo, até que chegaram na resposta 

esperada pela professora sobre o primeiro questionamento, que era a necessidade da 

elaboração de uma planta baixa, o primeiro passo para a construção de uma casa. Após 

comentários e conversas, aos estudantes foi solicitada a seguinte atividade: elaborar a 

planta baixa de uma casa. A professora já esperava que fossem apontadas pelos estudantes 

algumas dúvidas, então para isso, lhes mostrou um modelo de planta baixa, mas disse que 

deveriam fazer um modelo que achavam interessante, que fosse do seu próprio gosto e que 

fosse feito da maneira e com os conhecimentos que haviam até aquele momento.  

Foi possível com esta atividade que a professora percebesse quais eram com 

conhecimentos de geometria - e também sobre o tema - que esses estudantes já possuíam, 

para conseguir então orientar a trabalho das outras duas fases. Esse tipo de atividade 

assusta um pouco os estudantes, por ser algo livre, de criação deles, e a professora havia 

dito que neste momento não teria certo ou errado.   

 

2ª Etapa: Compreensão e Explicação 

 

Na segunda etapa, foram explicados os conteúdos curriculares e não curriculares, 

utilizando a planta baixa e a maquete como guia para esta explicação. Foram levadas em 

consideração as questões feitas aos estudantes e aquelas feitas por eles, permitindo a 

explicação dos conteúdos necessários à aplicação do modelo. Como a aplicação foi 

realizada em uma disciplinar curricular foi necessário ensinar os conteúdos do programa 

curricular, por isso como escrito anteriormente optou-se por este tema. Isso não significa 
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que conteúdos que não estavam no programa, não poderiam ser ensinados, e isso acabou 

ocorrendo pela necessidade de dar continuidade nas atividades da proposta. 

 Por ser também a modelação feita nesta disciplina, houve momentos em que foi 

necessário interromper as atividades para realização de provas, chamadas de parciais e 

trimestrais, e para revisar o conteúdo que seria avaliado. Também neste período foram 

trabalhados conteúdos que não seriam utilizados na proposta, mas que precisavam ser 

ensinados. É válido destacar que exercícios clássicos sobre os conteúdos também foram 

realizados, pois são muito importantes para completar o objetivo da proposta, a 

aprendizagem dos estudantes. 

 Utilizando a primeira planta baixa elaborada pelos estudantes a professora ensinou 

os elementos introdutórios da geometria: ponto, retas, posições de uma reta, classificações 

das posições de duas retas, identificando na planta baixa todos estes elementos. Foram 

realizados exercícios e solicitou-se que fizessem uma segunda versão da planta baixa, 

agora utilizando os conceitos estudados sobre retas paralelas e perpendiculares. 

 Outros conteúdos trabalhados neste período (primeiro e segundo trimestre) foram:  

- Ângulos: definição, nome, medida, classificação e ângulos formados por duas retas 

paralelas cortadas por uma transversal sendo possível utilizar a planta baixa para 

identificação destes e para compreender a classificação. 

- Circunferência e círculo: conceitos, orientações para traçar circunferências e elementos. 

- Polígonos: definição, convexo e não convexo, elementos de um polígono convexo, 

polígonos regulares, soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos de um 

polígono convexo, medida de ângulo interno e externo de um polígono regular e número 

de diagonais. 

- Desenho de polígonos a partir da circunferência: polígonos estrelados. 

- Triângulos: classificações, condição de existência e propriedade dos ângulos internos. 

Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Relações trigonométricas 

no triângulo retângulo. 

 

3ª Etapa: Significação e Expressão 

 

Na terceira etapa, os modelos de planta baixa e maquetes foram confeccionados e 

validados. Nesta etapa, os conceitos de geometria foram necessários para a elaboração dos 

modelos e para sua validação, além de outros conteúdos terem sido ensinados nesta etapa. 
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Na medida em que os estudantes foram aprendendo esses conceitos, foram elaborando os 

seus modelos de prédios, representado inicialmente pela planta baixa, depois pela maquete 

e, por fim, pelo folder que simulava a venda dos apartamentos deste prédio. 

 Nesta etapa foi apresentada oficialmente aos estudantes qual seria a atividade que 

iriam realizar. Esta etapa ocorreu no terceiro trimestre. O modelo matemático utilizado 

como guia para esta modelação, era baseado na construção de casas, mas para esta 

aplicação optou-se por alterar o modelo para a construção de prédios. Se pensou que 

facilitaria aos estudantes a confecção da maquete, pois teriam pouco tempo para a 

realização destas atividades, apenas um trimestre.   

 A professora apresentou então aos estudantes as atividades, deveriam elaborar a 

planta baixa e a maquete de um prédio. Para isso, a docente dividiu a atividade em duas 

etapas, explicando valores da avaliação e datas para a entrega: 

1ª etapa: elaboração da planta baixa do prédio na seguinte forma: a planta de 1 

apartamento (considerando todos os apartamentos iguais) e a planta baixa do andar térreo 

(academia, jardim, piscina, entrada do prédio, salão de festas). Além disso, deveriam 

desenhar as fachadas do prédio. 

2ª etapa: elaboração da maquete do prédio, devendo conter o apartamento e o andar 

térreo; e deveria criar também um folder com a publicidade para a venda do apartamento. 

Definiu-se essas duas etapas com as atividades descritas, pois era possível utilizar 

diversos conteúdos estudados e ainda utilizar os conteúdos que seriam ensinados durante o 

trimestre da execução do trabalho que foram os seguintes: 

- Quadriláteros: definição, classificações e propriedades. Os estudantes foram lembrados 

durante esse momento sobre o formato da maioria dos ambientes das casas e prédios. 

- Área de figuras plana. Como exercício para esse conteúdo, além de exercícios clássicos, 

foi realizada uma atividade prática para definição do tamanho dos ambientes da planta 

baixa que estavam desenhando. Os estudantes reunidos com seus grupos foram para o pátio 

e com a orientação da professora levaram trenas e fita métrica. Os grupos que já deveriam 

ter pensado e definido a área dos ambientes, fizeram um teste real, ou seja, marcaram no 

chão as medidas escolhidas para que tivessem noção de como seria aquela medida na 

realidade. 

- Escala: conceito e exemplos. Este conteúdo não era conteúdo curricular mais foi ensinado 

pela necessidade sentida durante a elaboração da planta baixa e maquete. 
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- Transformação de unidades de medida de área. Também se sentiu a necessidade de 

revisar esse conteúdo para a elaboração da planta baixa. 

- Cálculo da quantidade de materiais para uma construção: tijolos, pisos, revestimentos. 

Foi uma atividade realizada para que os estudantes compreendessem como deveriam 

calcular o custo de alguns materiais utilizados em uma obra. 

- Sólidos Geométricos: definição, elementos, classificações, poliedros regulares e 

irregulares, prismas, poliedros e corpos redondos. Utilizou-se como exemplo sobre sólidos, 

a maquete que iriam confeccionar e também alguns materiais utilizados. 

 Quando a professora da disciplina pensou na realização deste trabalho, convidou a 

professora da disciplina de Artes para auxiliar na confecção da maquete. Este trabalho em 

conjunto foi aceito e motivou outros professores a participar também, solicitando algum 

item referente à sua disciplina que se encaixasse na proposta, o que tornou o trabalho 

multidisciplinar. Segue as disciplinas integradas e os itens avaliados: 

- Artes: solicitou que fizessem apartamentos no estilo barroco, a confecção das maquetes 

de acordo com a planta, com piso térreo e  apartamento visíveis, apartamento mobiliado, 

arte final da maquete, publicidade utilizada, confecção e arte final dos folders publicitários, 

releitura de obra de arte utilizada no folder publicitário. 

 - Inglês: nome das peças do apartamento em inglês. Na releitura da obra e no folder, em 

português e inglês e o slogam em inglês. 

 - Geografia: escala usada de forma correta (proporcionalidade entre andares, janelas e 

portas), orientação solar (maior parte dos cômodos para face Norte), condições de relevo e 

solo no local onde será construído o edifício.  

 - Literatura: presença de algum (ns) elemento (s) formal (is) do Barroco nos textos 

publicitários apresentados por cada grupo, tais como: dualismo, conceptismo, cultismo, 

pessimismo, consciência da transitoriedade da vida e uso de metáforas e antíteses. 

 - Língua Portuguesa: estratégias argumentativas da publicidade. 

 - Redação: orientação para a escrita do texto publicitário sobre os imóveis. 

 - Física: meios de tornar o prédio sustentável (utilizando captação de energias, telhado 

verde, captação e reaproveitamento da água, etc...).  

 Na sequência segue imagens das plantas baixas, maquetes e folders elaborados 

pelos estudantes. 
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Figura 01 – Planta baixa dos apartamentos criada pelos estudantes 

 

 

Figura 02 – Maquetes do prédio confeccionada pelos estudantes 

 

 

Figura 03 – Folders para a publicidade produzidos pelos estudantes 
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Figura 04 – Folder para a publicidade produzidos pelos estudantes 
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