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Resumo 

Neste trabalho, relatamos uma experiência vivenciada com acadêmicos de licenciatura 

Integrada em Matemática e Física da Universidade Federal do Oeste do Pará e professores 

da rede pública durante um minicurso na cidade Santarém – PA. Buscamos refletir sobre 

os caminhos para se “fazer matemática” em sala de aula pondo em perspectiva a 

Modelagem Matemática. Dividimos nossos esforços em dois momentos: “ideias teóricas” 

onde discutimos questões referentes sobre o que é e por que se fazer Modelagem 

Matemática; e “atividade prática” trabalhando Modelagem Matemática através do 

programa computacional SketchUp. Nessa abordagem, visamos aplicar atividades que 

tivessem como produto final uma maquete virtual que serviria de ponto de partida para o 

trabalho com alguns conceitos geométricos de figuras planas, de área e também de volume. 
 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria, Programa SketchUp. 
 

1. Introdução 

Sabendo que o processo de ensino aprendizagem sofreu e sofre mudanças que 

modificam as ações dos sujeitos no contexto educacional, é consenso entre os educadores 

que novas formas/mecanismos precisam ser implantadas dentro da conjuntura da Educação 

Matemática (BARALDI, 1999). Diante disso, acreditamos que a Modelagem Matemática 

possa emergir como uma metodologia e/ou tendência educacional eficiente na busca da 

interação, motivação e, principalmente, como um recurso facilitador, dinâmico e reflexivo 
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na aprendizagem de matemática. Sua aplicação propõe um indivíduo construtor do seu 

próprio conhecimento, capaz de contribuir no desenvolvimento das mais diversas áreas do 

conhecimento e interagir entre elas.  

Em nossa experiência profissional, percebemos que a maioria dos professores de 

matemática ainda não conhece/domina técnicas suficientes para trabalhar Modelagem 

Matemática como uma metodologia de ensino eficaz no processo de ensino aprendizagem. 

Dentre as justificativas para a não execução de tal metodologia, frequentemente ouvimos 

relatos como a falta de tempo, poucos materiais para elaboração das atividades, estrutura 

física debilitada da escola entre outras.  

Diante de tal realidade, elaboramos um minicurso que foi realizado com 

acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará e professores da rede pública de 

ensino na cidade de Santarém-Pa e foi organizada pelos bolsistas e coordenadores do 

LAPMAT (Laboratório de Aplicações Matemáticas). Com duração de 5 horas, a 

experiência foi planejada com o intuito de mostrar aos participantes que a Modelagem 

Matemática pode ser aplicada partindo de modelos simples, criados ou não por programas 

computacionais. 

A seguir, apresentaremos as ações vivenciadas neste minicurso dando um primeiro 

enfoque na teoria adjacente à Modelagem Matemática e suas bases epistemológicas. Após, 

passamos às atividades práticas que culminaram na construção de uma maquete através do 

software SketchUp cujo objetivo final foi o de proporcionar um elemento motivador no 

ensino de áreas de figuras planas, cálculo de volumes e demais conceitos e definições 

subjacentes em geometria.  

 

2. Parte teórica: Modelagem Matemática 

Começamos os trabalhos apresentando a Modelagem Matemática como um recurso 

dinâmico e eficaz para o processo de ensino-aprendizagem em matemática. Destacamos 

que, segundo Bassanezi (2011), podemos considerar que a modelagem, de forma geral, é 

“a arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” (p.16). Nesse processo, os 

alunos acabam imergindo dentro dos conhecimentos matemáticos necessários à resolução 

de uma situação problema e, consequentemente, tendem a se apropriar e dar significados 

aos mesmos. 

Ressaltamos que a modelagem não se limita apenas à capacidade de transformar 

problemas do cotidiano em problemas matemáticos. Muitos professores resolvem 



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

 
  

problemas no quadro achando que estão fazendo modelagem, isso que fazem é apenas 

resolver problemas como outro qualquer. A Modelagem Matemática vai mais além, é 

necessário criatividade, buscar estratégias alternativas que facilitem a compreensão do 

modelo obtido. A Modelagem Matemática é eficiente quando estamos cientes de 

trabalharmos com situações do cotidiano, ou seja, quando os temas fazem parte da 

realidade do aluno. 

Mostramos que a Modelagem Matemática é, essencialmente, um processo que 

envolve a obtenção de um modelo que tenta descrever matematicamente um fenômeno da 

nossa realidade para tentar compreendê-lo e estudá-lo, criando hipóteses e reflexões sobre 

tais fenômenos (BIEMBEGUT & HEIN, 2011). Pode ser percebida em diversas áreas do 

conhecimento como, Química, Engenharia, Arte, Física, Moda, Matemática, Biologia, 

Astrofísica, entre outras.  

Com base nisso, observamos que a criação de um modelo serve para representar 

“algo” interpretado por conceitos matemáticos. Para Almeida (2012), é “uma representação 

simplificada da realidade sob a ótica daqueles que investigam. Sua formulação, todavia, 

não tem um fim em si só, mas visa fomentar a solução de algum problema” (p.13). Ou seja, 

é uma linguagem concisa que expressa nossas ideias de maneira clara e com significados 

precisos para que, através disso, surja um fim pedagógico auxiliado pela ilustração de 

algum princípio matemático.  

Enfatizamos que uma atividade de Modelagem Matemática envolve fases relativas 

ao conjunto de procedimentos necessários para configuração, estruturação e resolução de 

uma situação-problema. Tem como finalidade conhecer as características e aplicar as 

especialidades de uma situação do mundo real como visto na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma das etapas para realização de Modelagem Matemática. 
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 Através do diagrama, pudemos discutir sobre cada etapa específica do processo: 

Inteiração: momento em que os alunos informar-se-ão sobre o tema escolhido 

(reconhecimento da situação problema). Após, o professor, como orientador, sugere alguns 

temas e o aluno faz a escolha do mesmo e realiza a coleta de dados para buscar 

informações relacionadas ao tema escolhido (entrevistas, pesquisas e experiências). 

Matematização: consiste na busca e elaboração de uma representação matemática. 

São medidas relacionadas entre as características da situação e os conceitos, técnicas e 

procedimentos adequados para representar matematicamente essas características. Neste 

momento, os alunos utilizarão ferramentas adequadas para a formulação do problema. Em 

nosso minicurso, utilizamos um mecanismo computacional. 

Resolução: esta fase visa à construção de um modelo matemático para descrever a 

situação-problema. Permite responder as questões formuladas sobre o problema a ser 

investigado e viabiliza a realizações de previsões para o problema em estudo. 

Validação: é a interpretação dos resultados indicados pelo modelo. Implica a 

análise de uma resposta para o problema e visa à capacidade de construir e aplicar 

modelos. Segundo Bassanezi (2011, p.30) 

 
Validação é processo de aceitação ou não do modelo proposto: 

Nesta etapa, os modelos juntamente com as hipóteses que lhes são 

atribuídas, devem ser testados em confronto com os dados 

empíricos, comparando suas previsões e soluções com os valores 

obtidos no sistema real – O grau de aproximação desejado dessas 

previsões será o fator preponderante para sua validação. 

  

Frisamos que as fases de Modelagem Matemática não necessariamente seguem este 

procedimento (inteiração, matematização, resolução e validação). A forma pelo qual as 

fases vão se desenrolar dependerá exclusivamente do enfoque dado pelo professor e 

também pelos alunos. A figura 2 apresenta um quadro com possíveis atividades que 

poderiam ser levadas para a sala de aula. 

Devido ao enfoque deste trabalho e ao direcionamento da presente proposta, 

passaremos a mostrar com detalhes a atividade da Construção de Casas e não delinearemos 

em todas suas minúcias as demais atividades acima descritas. Mas, de antemão, podemos 

salientar que todas elas foram amplamente discutidas dentro do minicurso. Caso o leitor 

queira saber mais detalhes destas atividades, recomendamos a leitura de Mendes (2008) 

para a Cubagem de madeira, Almeida (2012) para o Lixo e Biembegut & Hein (2011) para 

a Razão Áurea e Criação de Galinhas. 
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TEMAS  MODELOS  

Construção de Casas   Planta baixa de casas ou Maquete 

 

Lixo   Quantidade de lixo na rua de um bairro.  
 

Cubagem de madeira   Método de Cubagem 

 

Razão Áurea   Polígono de ouro ou a espiral Logarítmica  
 

Criação de Galinhas   Crescimento do consumo de galinhas  

 

Figura 2 - Possíveis temas e modelos que podem ser trabalhados em sala de aula. 

 

 

3. Parte Prática: Construção do modelo através do SketchUp. 

No inicio do minicurso, entregamos a cada participante uma apostila contendo a 

teoria sobre Modelagem Matemática anteriormente exposta e conteúdos relacionados à 

parte prática da construção de um modelo através do programa SketchUp  que 

disponibiliza ferramentas capazes de medir comprimento, altura e largura (SKETCHUP, 

2013). Escolhemos trabalhar esta parte prática com a construção de modelos utilizando a 

geometria plana, métrica e espacial. Em seguida, os participantes foram orientados a 

escolherem uma planta baixa dos seis exemplos presentes na apostila.  

No decorrer das instruções, pedimos que cada participante manipulasse o programa 

para se familiarizar com as ferramentas do mesmo. Aproveitamos esse momento para 

colocar em tela alguma de nossas considerações sobre o uso de tecnologias pelos 

educadores como ferramenta de enriquecimento pedagógico. Pudemos discutir, diante de 

nossa própria prática, as expectativas quanto às dificuldades dos futuros professores de 

matemática para implementar propostas pedagógicas que façam o uso das tecnologias 

informáticas nas salas de aula e também o impacto de tais propostas no ensino (BORBA & 

PENTEADO, 2003).  

Durante a familiarização com a ferramenta, conseguimos estabelecer uma teia de 

relações que favoreceram, a nosso ver, a introdução de elementos relacionados com a 

geometria espacial (sólidos, medidas, volumes, capacidade e massa) e com operações 

financeiras como custo da obra, lucro de empreendimentos imobiliários e porcentagem. 
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Figura 3 - Modelo de planta tridimensional do projeto de uma casa usando o programa SketchUp. 

  

 Cada participante obteve um modelo diferente do outro e, através dos comandos 

presentes no programa, foi possível calcular com precisão a quantidade de material 

necessário para a construção de suas casas mediante a seguinte tabela fornecida pela figura 

4. 

Após isso, tivemos elementos para levantamos situações-problema do tipo: Qual a 

quantidade de tijolos, cerâmicas e latas de tinta são necessárias para a construção do 

modelo obtido? No decorrer das discussões que se sucederam, os próprios participantes 

provocaram mais questionamentos entre si, tais como a quantidade de areia necessária, de 

brita, de cimento, de telha, etc.  

 

 

Modelo Medida Rendimento por m² 

Tijolo de Vedação 09 cx 19 x 19 cm 25 por m² 

Cerâmica - Lajota 28 x 28 cm 12 por m² 

Tinta 16 litros 450m² por demão 

Figura 4 - Tabela dos custos de alguns materiais de construção. 
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 Após os participantes calcularem a quantidade de material necessário para a 

construção do modelo, cada um teve a oportunidade de comentar sobre as atividades do 

minicurso. Expuseram um grau de satisfação bem elevado sobre o potencial pedagógico da 

utilização de modelagem no ensino de matemática e sobre as atividades planejadas com a 

utilização da modelagem. Um dos professores chegou a comentar que, se a atividade fosse 

aplicada em sua sala de aula, ele poderia aproveitar o momento para introduzir os 

conceitos de ponto, retas, paralelismo, ângulos, perpedicularismo, circunferência, etc. 

Buscamos fazer uma reflexão sobre o quanto a modelagem e outras situações 

semelhantes são importantes para o processo de construção do saber. Tentamos, a partir 

daí, esclarecer que a modelagem não é difícil de criar e praticar, ela é uma atividade 

construtiva e um elemento potencializador de interdisciplinaridade dando como exemplo as 

próprias problemáticas recém abordadas.  

 

4. Resultados 

Constatamos que é possível fazer modelagem na sala de aula desde que o professor 

tenha a satisfação e prazer de estar realizando uma atividade construtiva visto que, na fala 

de alguns participantes, a Modelagem Matemática foi considerada uma proposta eficiente 

que busca aliar “teoria com a prática”. 

De certa forma, o minicurso dependeu da tecnologia, mas sabemos que nem todas 

as escolas possuem um laboratório de informática. No entanto, existem outras formas de se 

trabalhar com modelagem, isto dependerá da criatividade de cada professor. Através da 

aplicabilidade de modelagem, a matemática rompe com as tradicionais aulas “puristas” e 

“subjetivas”, ela passa a ser capaz de atribuir significados para as famosas “fórmulas” e 

“conteúdos inatingíveis” expostos em sala de aula.  

Para o encerramento, cada discente recebeu um formulário de avaliação, o 

propósito disso era saber o grau de satisfação dos 21 participantes. Após análise, 

constatamos os dados inseridos no gráfico da figura 5. 

Através do gráfico percebemos que o tempo foi o único quesito de insatisfação de 

37,5 % dos participantes. Confessamos que o tempo poderia ter sido maior e estamos 

aprimorando este minicurso para que nas próximas ações as atividades de Modelagem 

Matemática disponham de um tempo maior para a condução do mesmo. 

O objetivo do minicurso não era propor um manual de regras, mas sim exibir a 

Modelagem Matemática como uma real possibilidade de recurso a ser utilizado em sala de 

aula no intuito de refletir o resultado de uma vivência prática de modelagem, das 



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

 
  

necessidades do meio em que vivemos e que está em crescente desenvolvimento 

tecnológico.  

 

 

Figura 5 - Resultado da pesquisa sobre o grau de satisfação dos participantes do minicurso. 

 

A Modelagem Matemática não apenas justifica o conteúdo como valoriza a razão, o 

motivo pelo qual o aluno deve aprender matemática. É preciso que os “educadores” 

tenham o desejo de inserir a modelagem em sala de aula, através dela é possível encontrar 

meios para desenvolver nos alunos, a capacidade de ler e interpretar o domínio da 

matemática. Sua importância está na formação de um cidadão responsável e participativo 

na sociedade. 

 É evidente que ainda há resistência do “ensino tradicional”, no entanto já não aceita 

ensinar como tal, pois o mesmo não tem apresentado resultados satisfatórios no meio 

educacional. Urge a necessidade de uma matemática mais dinâmica e aplicada. A 

Modelagem Matemática tem contribuído para essa perspectiva, procurando mostrar a 

importância da matemática para o conhecimento da ciência e compreensão dos fenômenos 

do mundo real. 
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