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RESUMO: Este trabalho aborda o Ensino da Matemática como parte do Ensino Técnico 
Integrado. Nesta perspectiva, a Modelagem Matemática é contemplada como ferramenta no 
processo de ensino e aprendizagem. Investigamos como a Modelagem Matemática pode 
contribuir para o aprendizado de Matemática e buscamos identificar sua aplicabilidade em 
disciplinas de um Curso Técnico em Agroecologia. O Colégio, onde estamos aplicando a 
pesquisa, localiza-se na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e oferece 
atualmente os Cursos Técnicos em Agroecologia, Técnico em Hospedagem e Ensino Médio. 
Temos como objetivo investigar como construir conceitos matemáticos, de forma que o 
estudante seja capaz de aplicá-los nas várias situações de sua atuação profissional. Além de 
verificar no estudante o desenvolvimento de sensos crítico e investigativo. 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, ensino/ aprendizagem, educação profissional. 
 

ABSTRACT: This paper focuses on the Teaching of Mathematics as part of the Integrated 
Technical Education. In this perspective, mathematical modeling is considered as a tool in the 
teaching and learning. We investigate how mathematical modeling can contribute to the 
learning of mathematics and its applicability in disciplines seek a Technical Course in 
Agroecology. The College, where we are applying the research, is located in the metropolitan 
region of Rio de Janeiro, Brazil, and currently offers courses in Agroecology Technicians, 
Technician Hosting and Secondary Education. We aim to investigate how to construct 
mathematical concepts, so that the student is able to apply them in various situations of their 
professional activities. Besides, verifying the student’s development in critical and 
investigative senses. 
Key words: Mathematical modeling, teaching/ learning, professional education. 
 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 2 

Introdução 

A pesquisa aborda o Ensino da Matemática como parte do Ensino Técnico Integrado. 

Nesta perspectiva, a Modelagem Matemática é contemplada como ferramenta no processo de 

ensino e aprendizagem. O grande questionamento de nosso trabalho é como a Modelagem 

Matemática pode contribuir para o aprendizado de Matemática e sua aplicabilidade em 

disciplinas do Curso Técnico em Agroecologia no Colégio Técnico da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro - CTUR.  

A escolha desta problemática deu-se em função de observações realizadas durante dois 

anos letivos de docência neste Colégio Técnico. Percebermos que a integralização dos ensinos 

técnico e médio, instituída pelo Dec. 5.154/04, ocorre apenas no aspecto legal. A instituição 

funciona como duas escolas distintas no mesmo espaço físico, em turnos distintos. Observa-se 

também que é grande a dificuldade que o aluno possui em relacionar as áreas dos saberes 

técnico e de formação geral. Nesta perspectiva, o aluno constrói a ideia de que a matemática é 

algo distante de sua realidade profissional, difícil de ser assimilada, e dispensável já que não 

tem utilidade para seu labor. 

 No intuito de apresentar uma matemática mais útil e atraente, a modelagem 

matemática, como metodologia de ensino e aprendizagem, é aplicada a uma turma de alunos 

do Curso Técnico em Agroecologia do Colégio Técnico da UFRRJ, e posteriormente 

observada a sua eficácia no sentido de contribuir para o aprendizado e na aplicabilidade da 

matemática as diversas áreas do saber técnico. Buscamos identificar no aluno condições de 

construir conceitos matemáticos, de forma que ele seja capaz não só de repeti-los, mas 

também de aplicá-los em situações diversas de sua atuação profissional. 

O estudo em questão enfoca a Modelação Matemática: método de ensino e 

aprendizagem que utiliza o processo da modelagem em cursos regulares. A pesquisa tem sido 

desenvolvida com uma turma do Curso Técnico em Agroecologia do CTUR. O Colégio 

Técnico da Universidade Rural localiza-se no município de Seropédica, região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente possui cerca de 600 alunos distribuídos pelos 

Cursos de Técnico em Agroecologia, Técnico em Hospedagem e Ensino Médio.  

Ao privilegiar um ensino interdisciplinar, totalmente voltado para a necessidade da 

comunidade escolar, o estudante passa a ser um participante efetivamente ativo. Neste 

sentido, a aplicação da Modelagem no processo de ensino e aprendizagem da Matemática 

pode, além de torná-la mais agradável e atraente, contribuir para um melhor entendimento dos 

fenômenos e situações do dia-a-dia dos alunos dos cursos profissionalizantes. 
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A Escola e sua Missão 

A função da escola técnica não é formar o educando apenas para o trabalho, mas 

também para a vida. Conforme Monteiro e Pompeu Jr. (2001, p. 13), “a questão fundamental 

é que cabe à escola uma dupla função na sua tarefa de capacitar para vida; por isso, ela deve 

ser dotada de competência técnica, ética e cívica, para poder formar cidadãos críticos, que 

tenham condições de interagir no meio em que vivem.” 

A escola é apenas uma das formas diretas de educação. Esta ocorre também na família, 

na igreja, ou seja, a educação ocorre quando há contato entre pessoas ou ainda de forma 

indireta, através de livros, textos, cartas etc. A educação torna-se frustrada se o educando não 

utilizá-la para ser útil àqueles que estão ao seu redor. Nesta perspectiva, D’Ambrosio (1996, 

p.68) conceitua “educação como uma estratégia da sociedade para facilitar que cada indivíduo 

atinja seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com outros em ações comuns 

na busca do bem comum.”  

Ubiratan D’Ambrosio (1996, pp.10-11) propõe a prática de uma educação 

(matemática) para a paz. O emérito educador afirma que uma meta em nossa vida deve ser a 

busca pela paz interior.  Ele ainda aduz que as dimensões múltiplas da paz – paz interior, paz 

social, paz ambiental – devem ser o sonho do ser humano. “Essa é a essência de ser humano. 

É o ser [substantivo] humano procurando ser [verbo] humano.” 

Acreditar na possibilidade de um futuro em que todos se beneficiarão dos progressos 

científicos e tecnológicos, com justiça social, plena dignidade e respeito por raízes culturais e 

tradições é o ato de amor que deve nortear a educação. (UBIRATAN D’AMBROSIO, 

Prefácio In: MONTEIRO e POMPEU, 2001) 

 

A Matemática e seu Ensino 

A origem etimológica da palavra conduz a observação de que as ideias centrais da 

Matemática ocorreram em função da procura por entender e explicar fatos e fenômenos, 

observados na realidade. Este corpo de conhecimento, mesmo sendo fruto de situações reais, 

está inserido em um sistema educacional que prioriza o teórico e o abstrato. Na atualidade, os 

fenômenos reais motivadores dos jovens estudantes não compõe a matriz curricular das 

escolas. Eles estão envolvidos com as novas tecnologias e nas aulas convivem com conteúdos 

de uma matemática pouco atraente e na sua maioria sem utilidade prática.  

 É notória a dificuldade que o estudante encontra em transferir conhecimento, em 

especial matemático, para uma situação nova (D’AMBRÓSIO, 1996). Essa inaptidão não é 
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exclusiva do alunado. É grande a dificuldade do professorado em trabalhar a Matemática 

atrelada ao mundo real. Neste sentido, Ubiratan D’Ambrosio (2009) diz que:  

Entende-se a razão disso. A realidade é muito complexa. Para que se possa 
lidar com problemas reais é necessário que o observador tenha grande 
flexibilidade e conhecimentos variados. Trabalhar com a realidade intimida e 
inibi a abordagem no ensino. Fica-se no teórico e abstrato, mencionando que 
‘essas teorias e técnicas servem para isso ou aquilo’, ilustrando com 
exemplos artificiais, manipulados e descontextualizados. (D’AMBROSIO, 
Prefácio In: BASSANEZI, 2009, p.11) 

  

O paradigma educacional essencialmente conteudístico, dominante nos anos setenta, 

no Brasil e no mundo permanece arraigado à nossa prática docente.  A matemática muitas 

vezes é abordada desvinculada de contextos sociais e focando o treinamento, sem reflexão por 

parte do educando.  Em pleno século XXI, permeia na prática pedagógica o simples 

treinamento fundamentado na repetição e memorização.  A mudança no ensino da matemática 

tem sido sutil. É fato que  

a matemática ensinada na escola é geralmente muito mecânica e exata: um 
conjunto de fórmulas e passos que se repetidos corretamente levam 
invariavelmente à solução de um problema hipotético. Nós continuamos 
mostrando exemplos no quadro, esperando que os alunos sejam capazes de 
resolver uma lista de exercícios exatamente iguais. Continuamos ensinando 
conteúdos os quais eles jamais utilizarão, [...] ainda discutimos se devemos 
permitir ou não o uso de calculadoras na sala de aula.  (ROCHA, 2001, p.22) 

 

 Este modelo de ensino descontextualizado tem sido contestado por décadas. 

D’Ambrósio (1996, p.31) afirma que “do ponto de vista de motivação contextualizada, a 

matemática que é ensinada nas escolas hoje é morta”. Nesta direção, hoje em dia, ainda 

contamos com um currículo cheio de conteúdos com nível de abstração elevado sem nenhuma 

significância para a vida dos alunos. 

 Rocha (2001) aponta como consequências do ensino voltado à repetição e 

memorização o fracasso do processo de ensino e  aprendizagem, o incremento da distância 

entre trabalho manual e trabalho intelectual e, a formação de ser humano acomodado. 

 O fracasso do processo de ensino e aprendizagem não está necessariamente atrelado a 

aprovação ou reprovação. Mas sim ao fato de ter ocorrido alguma apreensão dos 

conhecimentos. Será que o aluno tem condições de usar os conhecimentos matemáticos em 

situações do seu cotidiano? 

 Paulo Freire (apud Rocha, 2001, p.23) afirma que, além de ensinar conteúdos, também 

faz parte da tarefa docente “ensinar a pensar certo”. A formação de um ser humano 
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acomodado contradiz a esta missão do professor. A missão principal da reforma do 

pensamento complexo que é formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu 

tempo. Neste sentido, devemos colaborar para que nosso aluno se torne um ser humano, que 

reflita sobre o mundo a sua volta, tenha condições de reconhecer e lutar por seus direitos, 

questione a sociedade e suas desigualdades e, respeite as diversidades do meio em que ele 

vive. 

 Ao pensar a educação, em particular a matemática, como “estratégia da sociedade para 

facilitar que cada indivíduo atinja o seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar 

com outro em ações comuns na busca do bem comum” (D’AMBRÓSIO, 1996, p.68), fica o 

questionamento de como o ensino da matemática pode contribuir para este fim. 

  

Modelagem Matemática: a prática pedagógica da etnomatemática 

D’Ambrosio, no capítulo que escreveu no livro Rumo à nova transdisciplinaridade: 

sistemas abertos de conhecimento (WEIL, 1993, p.91), define a Etnomatemática como “a arte 

ou técnica de explicar, de conhecer, de entender de agir em diferentes contextos naturais e 

culturais [...] uma teoria do conhecimento, implicando igualmente uma teoria de cognição, 

uma outra visão da história e repercussões óbvias na prática pedagógica.” 

Monteiro e Pompeu Jr. (2001) afirmam que na perspectiva da Etnomatemática, não é 

somente pela experiência, ou de maneira espontânea, que a aquisição de conhecimento ocorre. 

Neste processo, há uma relação dialética, onde o aprendizado ocorre para o educando e para o 

educador. O papel do professor vai além da orientação. Ele intervém no processo pedagógico, 

planejando e executando sua tarefa de educar. 

A Etnomatemática não é um método. Ela é uma postura que deve ser incorporada 

pelos professores. É necessário mudanças na prática docente e na relação com os alunos. Os 

olhares devem ser direcionados para os alunos e para a comunidade que circunda a escola, 

para identificar situações/problemas que podem ser trabalhados em sala de aula.  A proposta 

da Etnomatemática em uma abordagem pedagógica pode ser viabilizada pela Modelagem 

Matemática (MONTEIRO E POMPEU JR., 2001). 

A Matemática deve ser encarada de forma tão prazerosa quanto interessante. Sua 

importância não deve estar associada simplesmente ao fato de ser aplicada no futuro. Nessa 

perspectiva a modelagem matemática, seja como método científico de pesquisa ou como 

metodologia de ensino e aprendizagem, tem se revelado eficaz (BASSANEZI, 2009).  

Segundo o Professor Rodney Bassanezi (1996), a Modelagem Matemática consiste em 

um processo dinâmico, utilizado por matemáticos aplicados, para entender um problema ou 
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situação de interesse em Física, Química, Biologia, entre outras áreas de estudo. Os 

pesquisadores estão frequentemente à procura de modelos matemáticos que traduzam uma 

compreensão aprofundada de situações problemáticas e reais. 

Tentativas de utilizar a Modelagem Matemática como um método de ensino e 

aprendizagem têm mostrado sua eficácia, em especial em projetos de Iniciação Científica e 

em Cursos de Aperfeiçoamento de Professores. A existência de um extenso programa, a ser 

cumprido sequencialmente, configura uma das grandes dificuldades de uma efetiva utilização 

deste processo no ensino da Matemática (ROMA, 2004). 

No que se refere à eficácia da modelagem, enquanto metodologia de ensino, o 

professor Rodney Bassanezi, no ano de 1996, durante uma de suas aulas ministradas no Curso 

de Especialização em Educação Matemática – PUCCAMP, afirmou que: 

algumas experiências feitas em cursos regulares, isto é, cursos com 
programas pré-definidos, mostraram que o procedimento de uma modelagem 
pode ser muito mais eficiente do que simplesmente trabalhar com método 
tradicional teoria-aplicação, onde os problemas propostos pelo professor são 
quase sempre artificiais e procurando justificar a teoria recém ensinada. 
Quando o tema ou a situação a ser estudada é escolhido pelos alunos, estes 
sentem co-responsáveis pelo próprio aprendizado e a motivação é 
espontânea. As questões levantadas pelos alunos são fontes de problemas 
que por sua vez motivam o aprendizado de novos conceitos matemáticos 
para as respectivas resoluções. É este o momento ideal para se fazer a 
sistematização dos conceitos utilizados, e assim, o aprendizado se torna 
suave e natural. (BASSANEZI, 1996) 
 

Ao método de ensino e aprendizagem, que utiliza o processo da modelagem em cursos 

regulares, convencionou-se chamar de Modelação Matemática. O trabalho não visa ensinar 

modelagem em escolas de Ensino Médio, mas ensinar Matemática através do método da 

modelagem. No entanto, usualmente refere-se à modelagem matemática simplesmente como 

modelagem. 

O uso deste método no ensino de Matemática deve seguir uma sequência de etapas 

bem definidas. A primeira delas, a escolha do tema central para o desenvolvimento da 

pesquisa, é realizada junto aos alunos. Vale destacar que o tema eleito tem caráter transversal, 

ou seja, transita em diversas áreas do saber a busca da unidade do conhecimento que faz 

sentido na vida de cada um.  

Segundo Ubiratan D’Ambrosio, 

a incorporação de Temas Transversais nas propostas curriculares reflete a 
intensa preocupação de ir além dos conteúdos tradicionais. Esses temas 
norteiam questões maiores que visam uma sociedade mais justa, no sentido 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 7 

humano e ambiental. Esses temas focalizam justamente as questões maiores 
que sintetizam os empecilhos a uma sociedade mais justa e uma 
harmonização da civilização moderna com a natureza.  O desafio é a busca 
de um fazer matemático integrado a essa preocupação, e que colabore para 
preservar a diversidade e eliminar a desigualdade discriminatória. 
(D’AMBROSIO, Prefácio In: MONTEIRO E POMPEU JR., 2001, p.08) 

 

Após a escolha do tema central, a modelagem matemática necessita seguir uma 

sequencia de etapas propostas por Bassanezi: a experimentação, a abstração, a resolução, a 

validação e a modificação.  

A experimentação é o momento do trabalho em que coletamos dados e informações 

sobre o tema transversal. Este levantamento auxilia na apresentação de hipóteses, evoluindo 

para elaboração dos problemas. Dispondo dos problemas, começamos a etapa da abstração 

que conduz o estudo à formulação dos modelos matemáticos (seleção de variáveis, 

problematização, formulação de hipóteses e simplificação). 

Na resolução dos modelos matemáticos utilizamos conceitos que fazem parte da 

Ementa das disciplinas envolvidas no processo. Após a solução dos problemas propostos, 

iniciamos a etapa da validação e da modificação. Nesta fase da pesquisa, fazemos uma 

interpretação analítica da solução e possíveis representações gráficas. Neste momento, 

escolhemos os modelos matemáticos mais coerentes com a realidade pesquisada. No caso de 

encontrarmos um modelo desconexo, o sistema deve ser retomado com novas pesquisas, 

visando à reformulação do modelo para assegurar sua coerência e utilidade. O modelo 

satisfatório deve ser utilizado para fazer previsões, análises, ou qualquer outra forma de ação 

sobre a realidade.  

A validação de um modelo pode não ser a etapa prioritária da modelação. A 

modelagem, neste caso, não visa apenas os modelos, mas principalmente o processo utilizado, 

a análise crítica e a sua inserção no contexto sócio-cultural. A modelação de fenômenos deve 

ser elemento motivador no aprendizado das técnicas e conteúdos de matemática. 

(BASSANEZI, 2009) 

A modelação eficiente permite ao aluno participar do mundo real com a capacidade de 

influenciar em suas mudanças. A Modelagem Matemática tem sido um processo comum 

usado na Matemática Aplicada – “arte de aplicar matemática a situações problemáticas”. 

(BASSANEZI, 2009, p. 32, grifo do autor) 
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Desenvolvimento da Pesquisa 

A pesquisa tem como sujeito os alunos do Colégio Técnico da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro - CTUR e está sendo realizada com uma turma de 2ª série do Curso 

Técnico em Agroecologia integrado ao Ensino Médio. 

O problema da pesquisa interroga a possibilidade da Modelagem Matemática ser uma 

ferramenta para o aluno do curso técnico do CTUR compreender os problemas atinentes a 

fenômenos da área técnica. Com intuito de atingir os objetivos desta pesquisa temos investido 

em amplo levantamento bibliográfico, entrevistas, visando perceber as experiências dos 

sujeitos da pesquisa com o problema pesquisado, além de questionários com questões abertas 

e fechadas, na busca de descrever as características dos sujeitos estudados e observação 

sistemática. 

Ubiratan D’Ambrosio (1996) afirma que através da escrita, o indivíduo tem condições 

de reconhecer seu próprio processo cognitivo e assim encaminhá-lo adequadamente. Em 

concordância com este pensamento, o relatório-avaliação proposto por D’Ambrosio (1996) 

como um modelo de avaliação foi um dos instrumentos adotados no processo avaliativo no 

ano de 2010. Através do relatório-avaliação, o discente tem a oportunidade de sintetizar as 

aulas e fazer comentários sobre aspectos positivos e negativos das atividades realizadas.  

O relatório-avaliação destaca aspectos relevantes da prática docente. Muito embora, 

num primeiro momento, os discentes tenham percebido este tipo de avaliação com estranheza, 

alguns deles conseguem entender o relatório como pertinente. O que fica muito claro no 

comentário de um dos alunos: “Uma coisa que tenho notado que esse relatório é bastante útil 

por que ele é um tipo de avaliação que força o aluno pensar. Isso é muito bom, pois nas novas 

provas estão querendo isso”. 

Em uma das aulas de uma turma de 2ª série do curso de Agroecologia do CTUR, foi 

solicitado aos alunos a formulação de uma questão em que a matemática surgisse como 

ferramenta para solução de um problema atinente a fenômenos estudados em disciplinas 

técnicas. 

O momento das apresentações foi surpreendente. Os discentes ficaram a vontade e 

mostraram ter amplo conhecimento dos assuntos atinentes a agroecologia. Eles entenderam 

este momento como uma oportunidade de refletir sobre a possibilidade de perceber o uso da 

matemática em atividades de sua prática profissional. Situação evidenciada pelo aluno quando 

escreve que: “a aula foi muito interessante pudemos perceber a matemática no cotidiano e 

relacioná-los com o campo. Além de lidarmos com os cálculos, esta aula nos induziu a uma 

visão crítica do mundo que nos rodeia...tivemos que pensar um pouco mais.”  
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Segundo um dos estudantes, “quando mistura-se situações reais com a matemática, 

fica mais simples de aprender e compreender... o aluno fica mais motivado a estudar”. 

Motivação não só para eles, mas também para a professora que muito pôde aprender durante 

estas trocas. Um dos alunos julgou que “a professora foi bastante humilde ao nos mostrar que 

ela também pode aprender conosco, aceitou todos os nossos comentários técnicos e ajudou na 

integração da turma”. 

 

 Considerações finais 

 A nossa pesquisa ainda está em andamento. Até o presente momento podemos 

perceber que o aluno do ensino profissionalizante tem grande dificuldade em estabelecer uma 

relação entre as áreas dos saberes técnico e de formação geral. São muitos os conteúdos 

matemáticos que estão inseridos nas disciplinas técnicas oferecidas no Colégio Técnico da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - CTUR. A pesquisa está sendo relevante tanto 

para reflexão em relação à formação dos técnicos do CTUR, quanto para mudança de nossas 

práticas educacionais.  

É perceptível que a integralização dos ensinos técnico e médio, na maioria das escolas, 

ocorre apenas na teoria. O encontro de professores só ocorre nos Conselhos de Classe e 

Reuniões Gerais. É pouco comum a troca de idéias entre os docentes das diversas áreas de 

conhecimento da escola técnica. Nestas ocasiões, mais são discutidas as questões 

administrativas e políticas do que as de ordem pedagógica. A realidade e necessidades de seus 

alunos não são contempladas. O aluno constrói a ideia de que a matemática é algo distante de 

sua realidade profissional e, portanto, difícil de ser assimilada, e dispensável já que não tem 

utilidade para seu labor.  

 Percebemos que é imprescindível que ocorra nas escolas técnicas integralizadas uma 

reflexão de um ensino de matemática efetivamente contextualizado às práticas profissionais. 
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