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Resumo:  

Este trabalho visa descrever uma aplicação da Modelagem Matemática como ferramenta 

facilitadora do processo de ensino/aprendizagem, utilizando como temática, o acidente 

radioativo com o Césio 137 ocorrido na cidade de Goiânia (GO) para a introdução da 

Função Exponencial. A aplicação ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Gastão 

Bragatti Lepage no município de Candelária/RS em uma turma do 1º ano do Ensino 

Médio. A experiência teve por objetivo apresentar o conteúdo matemático de uma forma 

atraente, fazendo com que o aluno observe e analise que a Matemática está presente em 

diversas situações e contextos. Na metodologia utilizada seguiram-se os passos de acordo 

com Bassanezi (2002): levantamento de dados, formulação do problema, resolução, 

validação e modificação. Foi alcançado sucesso no trabalho, pois possibilitou ao professor 

refletir sobre sua prática e ao aluno, que se tornou um sujeito ativo no processo de 

construção de seu conhecimento. 
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1. Introdução  

Vive-se um momento na educação, onde cada vez mais se questiona qual o papel 

do professor, qual a melhor maneira de se trabalhar com o ensino e aprendizagem, para que 

esta realmente ocorra. O desafio de colocar o saber científico ao alcance de um público 

cada vez maior, não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas 

anteriores ou da escola de poucos e para poucos (DELIZOICOV et al, 2009).  
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 Assim sendo é fundamental uma reflexão sobre o ensino. Partindo da ideia de que 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua construção, é o 

que adotou-se, neste trabalho, por meio da Modelagem Matemática como uma alternativa 

pedagógica para o processo de ensino/aprendizagem, uma ferramenta para introdução da 

Função Exponencial a partir da temática, o acidente com Césio 137 em Goiânia (GO) no 

ano de 1987. 

 Utilizou-se a Modelagem e a exploração de um fato real para, dinamizar e tornar 

mais atraente as aulas de Matemática, bem como, possibilitar ao professor e aluno que 

questionem e construam explicações de fatos, o que demonstra que essa ciência é um 

elemento presente na vida, mas que, na maioria das vezes, não é percebida.  

2. A Modelagem Matemática no Ensino  

De maneira mais direta, as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) têm cobrado ações e 

estratégias mais eficientes para o trabalho docente. Conforme esse documento, a escola 

tem um novo sentido:  

A nova escola de ensino médio não há de ser mais um prédio, mas um projeto de 

realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e 

comprometidos, em que o aprendizado esteja próximo das questões reais, 

apresentadas pela vida comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, sociais e 

ambientais. (BRASIL, 2004, p. 11). 
 

Nesse sentido é necessária uma reflexão sobre a prática docente em sala de aula, 

pois nessa nova escola, não há lugar para um ensino tradicional, centrado na figura do 

professor e tendo o aluno como um receptor de informações. No que diz respeito à 

Matemática, os PCN+ conceituam: 

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 

habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam 

e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e 

interpretar situações para se apropriar de linguagens específicas, argumentar, 

analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para 

muitas outras ações necessárias à sua formação. (Ibid, p. 111). 

 

  Por isso é essencial que o docente busque alternativas e estratégias de 

ensino/aprendizagem que possibilitem ao aluno a compreensão e utilização do 

conhecimento matemático, somente assim pode-se ter um trabalho realmente efetivo no 

ensino da Matemática.  
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 Uma das tendências da Educação Matemática, em evidência nos últimos anos no 

processo pedagógico da disciplina é a Modelagem Matemática, no qual é descrita por 

Bassanezi (2002), como: “a arte de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 

(p.16). 

 Com essa definição, nota-se que é um processo que alia teoria e prática, que motiva 

o investigador na procura do entendimento da realidade que o cerca, logo possibilita a 

busca de meios para agir sobre ela e transformá-la. Permitindo também que haja integração 

da Matemática com outras áreas do conhecimento. 

 Para Bassanezi (2002), trabalhar com Modelagem Matemática desafia não só os 

alunos, mas também os professores, em qualquer nível, utilizando aplicações que sejam 

relevantes, isso permite que a Matemática seja vista no presente, além de funcionar como 

elemento motivador para o aprendizado. Trabalhar dessa forma, no ensino, não é apenas 

uma questão de ampliar o conhecimento em Matemática, mas, sobretudo, de se estruturar a 

maneira de pensar e agir.  

A partir das concepções apresentadas, optou-se em seguir no presente trabalho as 

etapas propostas por Bassanezi (2002):  

 1ª etapa: Obtenção de dados que colaborou para a compreensão e formulação do 

problema e a busca de modelo. 

 2ª etapa: Construção do modelo matemático. Nesta fase, foram estabelecidas as 

variáveis, a formulação de hipóteses e a simplificação. 

 3ª etapa: Utilização da linguagem matemática formal para descrever as hipóteses, o 

modelo matemático e obter uma solução.   

 4ª etapa: Aceitação ou não do modelo proposto. Um bom modelo é aquele que prevê 

além dos fatos que o originaram. Nesse caso obteve-se o modelo matemático e os 

resultados foram confrontados com os reais.  

Essas etapas não se deram de forma linear, pois aconteceram combinadas em torno 

do tema em estudo, que foi escolhido inicialmente, bem como a problemática para a 

construção do modelo.  

 

3. Descrição da Temática 

A temática central refere-se ao acidente ocorrido com Césio 137 na cidade de 

Goiânia (GO) em 1987. De acordo com matérias divulgadas em jornais da época, dois 
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sucateiros recolherem o aparelho de radioterapia em um prédio abandonado e levaram para 

a casa de um deles e o desmontaram. Durante a desmontagem expuseram no ambiente 

19,26 g de Cloreto de Césio 137 (CsCl), um pó branco semelhante ao sal de cozinha, que 

brilha no escuro com uma coloração azulada. O acidente somente foi constatado dias 

depois, no momento em que um grande número de pessoas começaram a apresentar 

sintomas de contaminação radioativa.  

 Sobre elementos radioativos, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN): 

Cada elemento radioativo se transmuta a uma velocidade que lhe é característica. 

Meia-vida é o tempo necessário para que a sua atividade seja reduzida à metade 

da atividade inicial. Alguns elementos possuem meia-vida de milionésimos de 

segundos. Outros, de bilhões de anos. (CNEN, 2006). 

 

 Esse processo é chamado de decaimento radioativo. A partir dessas informações 

colocou-se a seguinte questão para os alunos responderem: “após o acidente radioativo em 

Goiânia, qual a quantidade de Césio 137 que ainda está presente no ambiente?”.  

4. Aplicação em sala de aula 

 As atividades foram aplicadas na turma 101, primeiro ano do Ensino Médio da 

Escola Estadual de Ensino Médio Gastão Bragatti Lepage, na qual o primeiro autor é 

regente de classe, no município de Candelária/RS, com 26 alunos. O tempo de execução 

foi de 10h/aula de 50 minutos cada. 

Inicialmente os alunos receberam o texto “O QUE É RADIOATIVADE?” (SOUZA, 

2010, p.166) com o intuito de conhecer o assunto e analisar os benefícios e malefícios 

desse processo. Os alunos trabalharam em grupos.  

A partir das discussões que surgiram da leitura do texto, muitas foram em torno do 

acidente radioativo ocorrido em Goiânia, visto que o texto cita como um exemplo. Nessa 

atividade os alunos buscaram informações sobre o acidente por meio de pesquisa no 

laboratório de informática da escola.  

Nesse momento foi importante orientar os alunos para que na pesquisa tivessem as 

seguintes informações: ano do acidente, quantidade de gramas exposta ao ambiente e o 

tempo de meia-vida do Césio-137.  

No Quadro 1, a seguir é apresentado uma síntese feita por um dos grupos de alunos 

sobre o tema pesquisado. Essa atividade fez parte do levantamento de dados.  
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Quadro 1: síntese realizada por um grupo de alunos sobre a temática. 

 

Após se interarem do tema por meio da pesquisa exploratória, o professor salientou 

aos alunos que pesquisassem o significado do tempo de meia-vida de um elemento 

radioativo. A partir das informações coletadas, foi feito a seguinte pergunta aos alunos 

“Qual a quantidade de gramas de Césio 137 presente no ambiente em Goiânia no ano de 

2077?”. Considerando a meia-vida do Césio 137, de 30 anos e a quantidade de gramas no 

ambiente no momento do acidente de 19,26, os alunos tentaram responder a questão.  

Nessa atividade os alunos tiveram dificuldades para compreender o tempo de meia-

vida, mas a maioria conseguiu responder a questão, bem como utilizaram uma tabela como 

recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: tabela elaboradora por um dos grupos. 

  

 Na sequência, os alunos foram questionados “Como representar qualquer 

quantidade, em gramas, de Césio 137 considerando o tempo de meia-vida?”. 

 Inicialmente, a maioria dos alunos, fez uma nova tabela na qual estabeleceram que 



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

 
  

a quantidade de gramas fosse x, para posteriormente compararem os valores já tabelados. 

Solicitou-se que os alunos utilizassem o ano de 1987 como o ano zero e assim, 

sucessivamente.  

Os alunos observaram que, na tabela (Quadro 1), os valores se reduziam pela 

metade a cada 30 anos, então representaram a quantidade de gramas como no Quadro 3, a 

seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: elaboração dos cálculos para determinar a quantidade de gramas. 

 

Os alunos sentiram dificuldades em trabalhar com o abstrato e com o processo de 

divisão de frações algébricas, mas continuaram trabalhando com os dados com o propósito 

de encontrar um modelo que representaria a quantidade de Césio em cada tempo. Os 

alunos trocaram a variável x por Qo para indicar a quantidade de Césio no instante inicial.  

Surgiram dificuldades na resolução de potências com base fracionária. No Quadro 

4, são mostrados os cálculos elaborados por um dos grupos com o propósito de encontrar 

um modelo matemático representativo da situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: cálculo efetuado por um dos grupos. 
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O professor questionou se com os cálculos efetuados era possível responder a 

problemática inicial “após o acidente radioativo em Goiânia, qual a quantidade de Césio 

137 que ainda está presente no ambiente?”. 

Muitos alunos, logo responderam que não, pois a variação entre os anos era de 30 

em 30. Como atualmente estamos em 2013, o ano fica entre essa variação.  

Esse foi o momento que os alunos tiveram dificuldade, por isso foi necessário o 

professor ir ao quadro para explicar. Eles demoraram em entender que a variação dos anos 

deveria ser proporcional ao tempo de meia-vida do Césio 137.   

O professor representou pela variável  o tempo e indicou por  o valor . 

Com essa notação o modelo matemático foi escrito da seguinte forma 

. No ano de 2013 essa quantidade de Césio pode ser calculada 

como mostrada no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5: cálculo da quantidade de Césio 137 em 2013. 

 

Esse cálculo só foi possível efetuar com o auxílio de uma calculadora. Esse foi 

também um momento muito importante, pois o professor aproveitou a situação problema 

para explicar a resolução de potência com expoente real. 

Com o modelo construído, foi pedido aos alunos para calcular a quantidade de 

gramas de Césio 137 em Goiânia nos anos de 2009 e 2060. Essa atividade teve como 
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objetivo verificar a compreensão do problema e a utilização da calculadora na elaboração 

dos cálculos. Grande parte dos alunos conseguiu realizar essa atividade satisfatoriamente.  

No Quadro 6 tem-se a resolução apresentada por um dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: registro feito por um grupo. 

 

5. Resultados da Experiência  

Com o trabalho desenvolvido foi possível constatar que o uso da Modelagem 

Matemática é um grande aliado no processo de ensino/aprendizagem, pois possibilita ao 

professor refletir sobre sua prática e ao aluno, propõe que ele seja um sujeito ativo no 

processo de construção do conhecimento.  

A partir da temática “radioatividade”, enfocando o acidente com Césio 137 em 

Goiânia, foi possível relacionar a realidade e a Matemática, abrindo uma possibilidade de 

interdisciplinaridade com a disciplina de Química.  

Desta forma, a Modelagem Matemática é uma forte aliada para tentar superar a 

crise no ensino, pois é capaz de responder muitas vezes a pergunta: porque tenho que 

aprender isso? Ela traz uma forma de construção do conhecimento que flui naturalmente e 

não por imposição, facilitando o entendimento e as relações com o cotidiano do aluno. 

É necessário também arriscar novas práticas, não temer. No primeiro momento, os 

alunos estranharam a proposta, mas no decorrer das aulas se mostraram interessados e 

entusiasmados. O professor, estava receoso com a aplicação, pois era a primeira proposta 

aplicada em sua sala de aula, mas foi possível construir o modelo matemático que 
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possibilitou responder à questão proposta, além de explorar a função exponencial e o uso 

da calculadora. 
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