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Resumo 
 

 

O presente trabalho se insere nos estudos de utilização da Modelagem 

Matemática como estratégia de ensino. Nele é apresentada uma atividade de 

modelagem para o ensino da Função Exponencial e a relação do modelo 

algébrico de Função Exponencial com o modelo do Termo Geral da Progressão 

Geométrica. O objetivo principal é analisar os efeitos da modelagem no ensino. 

Os sujeitos da pesquisa foram alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma 

escola pública de São Paulo. A pesquisa é de natureza qualitativa, desenvolvida 

por meio da observação participante, sendo os dados coletados a partir de 

atividades contextualizadas com a utilização de modelos. Teve por referencial 

teórico concepções de modelagem de Jonei Cerqueira Barbosa e a teoria de 

aprendizagem de Ausubel. A atividade foi desenvolvida utilizando como âncora a 

Progressão Geométrica na construção do conceito de Função Exponencial, para 

uma aprendizagem significativa. Como resultado observa-se que a utilização da 

modelagem no ensino pode ser realizada em qualquer escola desde que o 

professor se disponha a isso, mas não é uma tarefa simples. Isso porque são 

exigidas do professor e do aluno um comprometimento com a produção do 

conhecimento Pode-se também concluir que a modelagem possibilita uma 

aprendizagem reflexiva, pois o interesse e a participação do aluno são inerentes a 

essa metodologia. Além disso, destaca-se como potencial da modelagem a 

formação da analise crítica no aluno, pois por meio dela é estabelecida a relação 

conteúdo matemático e problemas da realidade.  

 

Palavras-chave: Modelagem, Função Exponencial, Ensino Médio. Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

The present work is part of the use of Mathematical Modeling as a teaching 

strategy. It presents a modeling activity to teach Exponential Fuction and the 

relation between algebraic model of exponential function with the General Term of 

Geometric Progression model. The main goal is to analyze the effects of modeling 

in teaching. The object of the research were high school students of a public 

school in Sao Paulo. The research is qualitative, developed through participant 

observation, and the data was collected from the contextualized activities with the 

use of models. The theoretic referential where modeling conceptions developed by 

Honei Cerqueira Barbosa and the learning theory developed by Ausubel. The 

activity were developed using the Geometric Progression as an anchor in the 

formulation of a Exponential Fuction concept, for a significative learning. As a 

result, it's observable that the use of modeling in teaching can be practiced in any 

school, as long as the teacher is willing to do that, but that's not and easy task. 

That's because it's required that both the teacher and the student are committed to 

knowledge production. We can also assume that the modelling makes possible a 

reflexive learning, because the interest and the participation of the student are 

inherent in this methodology. Besides, we can realized that the modeling has the 

potential to make the student think critically, because it establishes a relation 

between mathematical content and real problems. 

 

Kay words: Modeling, Exponential Function, high school, Curricular Proposal of 

the State of Sao Paulo. 
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Introdução 
 

 

Ensinar Matemática é um processo complexo, sendo necessário analisar 

quais são os resultados desse processo, quais são os acertos e erros. Os acertos 

têm como objetivo verificar se de fato o conhecimento aconteceu, e os erros para 

se modificar a estratégia de ensino. 

Em minha concepção de trabalho, para que a aprendizagem aconteça deve 

ser significativa e relevante, devem existir relações da experiência nova com as 

anteriores, vivências pessoais, permitindo a utilização do que é aprendido em 

diferentes contextos. 

A aprendizagem significativa é dinâmica, o significado de aprender consiste 

em aumento das relações estabelecidas entre os conteúdos e dos conteúdos com 

a aplicação em várias situações diferentes. 

Muitos são os conceitos que “transitam” pela escola, no entanto não 

significa que eles tenham, de fato, se transformando em conhecimentos 

construídos.  

Ao longo de minha trajetória lecionando matemática em escolas públicas, 

sempre encontrei dificuldade em iniciar, de uma forma mais atrativa aos alunos o 

conceito de Função Exponencial. Percebia que a conexão entre o objeto de 

aprendizado, de uma forma mais expressiva pelo aluno, podia ser estabelecida 

por uma metodologia de ensino, e por um conceito de aprendizagem que fosse 

mais significativo ao aluno. E também que a dificuldade do aluno está em 

interpretar o significado da potenciação, ao trabalhar com expoentes negativos e 

racionais. Além disso, o fato do expoente ser variável dificulta o entendimento. Os 

alunos não se interessam pelo tema, pois consideram sem nenhuma aplicação 
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pratica e também têm dificuldade em lidar com uma expressão matemática não 

compreendendo seu significado em relação ao conceito. O desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem com modelagem matemática pode trazer o objeto 

matemático para um contexto com mais significado para o aluno e permitir a 

vivência desse aluno com esse “tipo de potência”. 

Em minha perspectiva o aprendizado deve ter como essência uma 

dinâmica que recria, que surge de pesquisa, indagações e busca de respostas. 

Nesse processo o aluno se modifica, pois estabelece relação do real com o 

conceito por meio de questionamentos, análises e possibilita reiterações com 

novos conceitos. Essa dinâmica possibilita a evolução da sociedade, pois ao se 

modificar também pode modificar o meio no qual o aluno está inserido, o qual o 

torna um sujeito mais questionador, relaciona as formas diferentes de 

possibilidades e estabelece interações também no meio social, no trabalho, etc. 

É o que defende Skovsmose (1999, p. 16) quando diz, “... a educação 

matemática crítica inclui o interesse pelo desenvolvimento da educação 

matemática como suporte da democracia...” 

A aprendizagem utilizando a aplicação de modelagem como metodologia 

possibilita criar uma situação que favoreça a uma diretiva na construção de 

conceitos, e em particular do conceito objeto deste estudo, a Função Exponencial, 

de forma expressiva. 

A aplicabilidade da matemática a torna atrativa para o aluno, o aluno 

constrói a ideia do objeto ampliando os significados que eles mesmos elaboram 

sobre o objeto de aprendizado. 

Atividades nas quais professor e aluno interagem de forma ampla tendo 

como objetivo recriar um ambiente de questionamentos, argumentação, 

organização das ideias, contribuem para uma aula dinâmica e como 

consequência pode levar a resultados melhores em relação ao aprendizado. Em 

atividades de modelagem são considerados aspectos como pesquisa, 

argumentação, questionamento, organização das informações, validação de 

respostas, escolha do tema. Esses fatores podem despertar o interesse pelo 

desenvolvimento da atividade pelo aluno. 
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São as razões expostas até o momento que me levaram a desenvolver 

neste trabalho uma atividade de aprendizagem com modelagem para o ensino de 

Função Exponencial. 

A aprendizagem significativa pretendida com esta pesquisa está posta por 

Ausubel (Moreira, 1999, p. 151) quando afirma que “a aprendizagem significativa 

é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto especificamente relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo”. 

E ainda para que o aprendizado seja algo constante e internalizado, é 

necessário que seja construído de forma estruturada, com significado para o 

aprendiz. Dessa forma o aprendizado passa a representar na estrutura cognitiva 

um ponto de ligação entre ideias significativas que podem contribuir como elos na 

construção de novos conceitos. 

Atividades elaboradas de forma que possibilitem a aprendizagem 

significativa pelo aprendiz é fundamental na construção da estrutura cognitiva, a 

aprendizagem por experiências com a construção de modelos pelo aluno é um 

exemplo de atividade. 

Conforme Bassanezi (1999, p. 11), “quando procuramos agir/refletir sobre 

uma porção da realidade, na tentativa de explicar, compreender ou modificar, o 

processo usual é selecionar no sistema, em estudo, argumentos ou parâmetros 

considerados essenciais, formalizando-os por meio de um processo artificial, 

denominado modelo.”  

Esse processo que: evidencia a análise de um fenômeno da realidade, a 

representação das regularidades em contraposição dos desequilíbrios existentes 

em um fenômeno, e a validação das hipóteses levantadas, ou fundamentalmente 

a não validação e recomposição de uma nova análise é o que torna a modelagem 

em um processo de construção do conceito e também significativo para a 

aprendizagem. 

Neste trabalho desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, por meio de uma 

atividade de aplicação da modelagem com um grupo de alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio. 
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A atividade de aplicação de modelagem ocorre por meio da análise do 

material radioativo e sua meia vida, e possibilita estabelecer um cenário para a 

utilização de um modelo tendo como finalidade à aprendizagem do conceito de 

Função Exponencial. 

Com ela busca-se uma aprendizagem significativa na concepção de 

Ausubel, na qual ideias, conceitos construídos de forma significativa podem servir 

de âncora (subsunçores) de novos conceitos, a atividade desenvolve 

simultaneamente ao modelo de meia vida da radioatividade a ligação com o 

Termo Geral da Progressão Geométrica. 

O processo de modelagem utilizado nesta pesquisa baseia-se no primeiro, 

dos três casos propostos por Barbosa (2001), a escolha deve-se ao fato de ser 

mais apropriada para o nível de ensino e da condição da escola, ou seja, é uma 

escolha pragmática. Ou seja, nesse caso, o professor apresenta a descrição de 

uma situação problema, com as informações necessárias à sua resolução, e o 

problema formulado.  

Essa escolha está também em conformidade com Almeida e Dias (2004) 

para os quais é interessante iniciar as atividades de modelagem utilizando 

modelos matemáticos a partir de situações problemas já estabelecidos e 

apresentados pelo professor. Neste primeiro passo, a formação de hipótese e a 

investigação do problema que resulta na dedução do modelo, são realizadas em 

conjunto com os alunos e o professor. 

Na sequência passamos a apresentar a pesquisa.  

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é verificar se as atividades de aplicação da 

modelagem no ensino de Função Exponencial, e a utilização da Progressão 

Geométrica como aprendizado prévio possibilitam uma aprendizagem significativa 

do conceito de Função Exponencial. 
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Problemática 

A matemática para muitos é considerada um ponto de desequilíbrio nas 

possibilidades de aprendizado. Muitos alunos dizem “... não gosto da 

matemática...”, gerando então uma dificuldade no processo de ensino. 

Ao realizar questionamentos sobre “por que não gosta?”, as respostas são, 

“porque é difícil”, “porque não compreendo o significado das operações”. Algumas 

dessas respostas são plenamente justificáveis, quando analisamos as atividades 

que são propostas aos alunos. Muitas são propostas como sucessões de 

exercícios, repetição de uma expressão sem significado para o aluno.  

A Função Exponencial é um objeto matemático pouco explorado no 

conteúdo distribuído no Ensino Médio nos Cadernos do Aluno. No terceiro 

bimestre do primeiro ano do Ensino Médio é explorada, principalmente, a análise 

de crescimento e decrescimento, dessa função e por meio de gráficos. O aluno 

tem dificuldade de interpretar o significado da potenciação, ao trabalhar com 

expoentes negativos e racionais, além disso, o fato do expoente ser variável 

dificulta o entendimento. Os alunos não se interessam pelo tema, pois consideram 

sem nenhuma aplicação pratica e também têm dificuldade em lidar com uma 

expressão matemática não compreendendo seu significado em relação ao 

conceito. 

Esses fatos me levaram a considerar uma mudança de estratégia de 

ensino na abordagem do conceito de Função Exponencial, o desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem com modelagem matemática. As atividades de 

modelagem podem trazer o objeto matemático para um contexto com mais 

significado para o aluno e permitir a vivência desse aluno com a construção do 

conceito, possibilitando a aprendizagem significativa. 

 

Questões de pesquisa: 

A modelagem na sala de aula, em uma escola pública, pode levar o aluno a 

participar de seu aprendizado? 
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A utilização da modelagem como metodologia de ensino pressupõe que o 

aluno apresente a situação a ser modelada. No caso em que é o professor que 

apresenta essa metodologia perde suas características? 

 

Procedimentos Teóricos e Metodológicos 

A pesquisa é de natureza qualitativa a qual segundo Ludke e André (1986) 

pode assumir várias formas, destacando-se, principalmente, a pesquisa 

etnográfica e o estudo de caso. Ambas vêm ganhando muita aceitação e 

credibilidade na área da educação, mais precisamente para investigar questões 

relacionadas com a escola. 

A aprendizagem por modelagem atuará como eixo para o desenvolvimento 

do conteúdo e a atuação teórica será desenvolvida pelos pressupostos de 

Ausubel, os quais vão ao encontro do modelo metodológico utilizado, que 

possibilita a criação de estruturas cognitivas que se tornam significativas. 

A pesquisa será realizada com um grupo de catorze (14) alunos do Ensino 

Médio em duplas A proposta de atividade de aplicação da modelagem foi aplicada 

em duas aulas de 50 minutos sendo uma após a outra, com o objetivo da 

realização de um trabalho sem interrupção. 

A utilização da modelagem contribui com o interesse pelo conhecimento 

matemático. Isso porque quando o aluno vê sentido naquilo que estuda, em razão 

da satisfação das suas necessidades e de seus interesses, da realização dos 

seus objetivos ele trabalha com entusiasmo e perseverança. Esses fatores são 

importantes, pois dá inicio à formação de atitudes positivas em relação à 

matemática. 

 

Estrutura do Trabalho 

O trabalho esta dividido em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos o objetivo, a metodologia e a estrutura 

da pesquisa. No segundo apresentamos o referencial teórico de Ausubel, que 

orienta esta pesquisa e as escolhas metodológicas que serão utilizadas. Foi 
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realizado um levantamento das pesquisas que abordam o ensino e aprendizagem 

sobre o tema de Função Exponencial que auxiliou na elaboração da atividade, 

descrevemos quais e de que forma orientaram o trabalho. 

Descrição do desenvolvimento da ideia de modelagem no aprendizado de 

matemática e as concepções sobre modelagem. 

O terceiro capítulo descreve análise do desenvolvimento do conceito de 

função exponencial realizado pelo “Caderno do Aluno”, material proposto pela 

SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) a partir de 2008 e 

alguns livros didáticos. 

Descreve também o desenvolvimento da atividade de modelagem, 

descrição do ambiente de aplicação da modelagem, as análises a priori e a 

posteriori da atividade de aplicação da modelagem  

As considerações finais fazem referencia aos resultados obtidos na 

pesquisa sua relação com a metodologia e a interação da teoria de aprendizagem 

utilizada nas atividades e análise. 
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Capítulo 1 
 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 

O objetivo do capitulo é descrever as formas de conceber a modelagem na 

concepção de vários autores, a aplicação da modelagem no ensino de 

matemática e resultados obtidos. 

O texto descreve pesquisas que abordam a utilização de atividades de 

modelagem no desenvolvimento de conceitos matemáticos em cursos de 

graduação, Ensino Médio ou Fundamental. 

Como a modelagem surgiu na educação matemática e uma análise da 

necessidade da modelagem em um contexto de ensino e aprendizagem, 

demonstrando ser necessário este desenvolvimento, pois o homem durante sua 

trajetória de vida, sempre se utilizou de observações para construir modelos que 

servissem as suas necessidades. A necessidade de tentar reconstituir a realidade 

na descrição de um modelo revela uma prática social para o homem, que 

descreve a necessidade de entender o contexto que o cerca e transformar esse 

contexto em algo que resolva os problemas técnicos que aparecem nas 

atividades humanas de produção e sobrevivência.  

 

 

1.1  O aparecimento da Modelagem 

 
Os termos “Modelagem” e “Aplicações”, conforme Beltrão (2010) são 

utilizados desde o início do século XX. Felix Klein (1849-1925) descrevia que os 
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conceitos são construídos por meio das aplicações nas ciências naturais, a 

função constitui-se em um modelo matemático que explica a relação entre as 

variáveis existentes nas observações realizadas dos fenômenos naturais. 

Tentar descrever como se deu o desenvolvimento da modelagem em sua 

essência, implica em verificar basicamente como se desenvolveu a matemática 

no decorrer da História do desenvolvimento da sociedade. 

O desenvolvimento dos conteúdos matemáticos esta diretamente 

relacionada à necessidade que a sociedade possui de evolução tecnológica, ou 

mesmo, a necessidade do homem de adquirir conhecimento. Muitas descobertas 

de conceitos matemáticos não foram utilizadas de imediato, no entanto 

posteriormente se fizeram presentes no desenvolvimento de tecnologia. 

Observando fenômenos naturais, o homem percebeu que os mesmos 

seguiam princípios constantes, observou que esses fenômenos podiam ser 

descritos por meio de “fórmulas”. Esse fato levou a utilização da matemática como 

uma ferramenta para sistematizar as observações. Elas possibilitaram o 

desenvolvimento de modelos que representassem as leis naturais, ou situações 

do cotidiano que necessitavam de soluções. 

Como no Egito desenvolveram a geometria para solucionar o problema das 

enchentes do rio Nilo. Por meio da observação do que aconteceu com o rio 

anualmente foi possível encontrar modelos que permitissem solucionar o 

problema das enchentes. Os egípcios observaram e criaram um calendário que 

contava a duração do ano solar em 365,25 dias.  

Os Babilônios elaboraram modelos por meio da observação seguida dos 

movimentos do sol, da lua e dos planetas, criaram as relações das séries 

numéricas e formas geométricas. 

Tales de Mileto usou semelhanças de triângulos para medições de altura 

(pirâmides) 

Pitágoras elaborou a escala musical, usada até hoje, sendo considerado o 

“pai da música”. Segundo ele tudo que existe na natureza pode ser representado 

por meio dos números e das formas. 
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São inúmeros os acontecimentos que descrevem a criação de modelos 

para solucionar situações que delineavam a vida em sociedade. 

Mesmo no Renascimento Renné Déscartes: pesquisador das Ciências, 

Filosofia, Direito, entre outras áreas, procurou modelar situações do cotidiano e 

da natureza por meio da Geometria Analítica. Muitas das descobertas que 

Descartes fez com a Geometria Analítica seja base, hoje, para situações da 

Administração, Economia, Ciências Contábeis, Informática, etc. 

Com a revolução industrial a matemática tomou um impulso muito grande, 

pois foi preciso criar modelos teóricos para implementação de máquinas, centros 

de produção, produção em série e armazenamento, entre outros. 

Após a Segunda Guerra, começaram a surgir os primeiros “modelos 

matemáticos” justificando os princípios da Informática. 

Apesar da criação de modelos para descrever fenômenos físicos, o termo 

modelagem matemática, como forma de organização do pensamento para 

solução de determinado problema, somente adquiriu a concepção de forma, 

descrição, elaboração de uma expressão algébrica que represente determinada 

análise de um fenômeno natural no século XX. 

Conforme artigo de Biembengut (2009) o termo “modelagem matemática” 

como forma para escrever, formular, modelar e resolver um problema de alguma 

área do conhecimento encontra-se já no início do século XX na literatura de 

Engenharia e Ciências Econômicas.  

Segundo Biembengut, 2009 há alguns indícios sobre quando, por que, e 

por meio de quem o termo “modelagem matemática” passou a ser utilizado. Nos 

EUA evidências são encontradas em uma coleção de textos preparados entre 

1958 e 1965. Em trabalhos realizados pelo School Mathematics Study Group 

(SMSG), Pollak descreve o processo da modelagem sem fazer uso do termo, 

apresenta um panorama sobre as aplicações matemáticas no ensino e detalha o 

processo de construção de modelos. 

Beltrão (2009), no Capítulo 2 de sua pesquisa de Doutorado descreve o 

desenvolvimento da ciência e a matemática e suas representações na história. 
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Em alguns momentos da História da Matemática se evidencia o ensino da 

Matemática Pura e em outros da Matemática Aplicada. Apenas no final do século 

XIX que devido ao “empenho de Felix Klein” a Matemática Aplicada passou a 

integrar o currículo escolar. 

Klein acreditava que o ensino deva estar relacionado com as outras 

ciências e realidade por meio de aplicações. As alterações que Klein propunha ao 

ensino de matemática:  

“a eliminação da organização excessivamente sistemática e lógica dos 
conteúdos; a valorização da intuição como elemento inicial importante 
para futura sistematização; a introdução de conteúdos mais modernos, 
como funções e cálculo diferencial e integral ainda no ensino médio; a 
valorização das Aplicações da Matemática para a formação de qualquer 
estudante de nível secundário, não apenas de futuros técnicos, e a fusão 
dos conteúdos ensinados (Beltrão, 2009, p. 38-39).” 

 

As ideias de Klein eram de uma educação com um significado, não 

deixando de lado o conteúdo, quando o mesmo se torna abstrato ele caminha 

juntamente com a construção de seu significado como modelo para solucionar 

determinado problema. 

“O vivo da matemática, seus mais importantes estímulos, sua eficácia 
externa estão sempre nas aplicações... Pretender excluir as aplicações da 
Matemática equivaleria a querer concentrar a vida de um animal somente 
em seus ossos, ignorando seus músculos, nervos e vísceras.” Klein (1924, 
p. 21, apud Beltrão, 2008, p. 39). 

 

A Matemática vista desta forma sugere uma relação de modelagem, no 

entanto era chamada de Matemática Aplicada. Sua essência descrevia um 

processo de modelagem.  

Hans Freudenthal e Henry Pollak, nas décadas de 1960 defenderam as 

ideias, ou parte das ideias de Felix Klein. Participaram de conferências 

defendendo a inclusão das Aplicações e Modelagem no ensino da Matemática.  

Conforme Beltrão, Henry Pollak é considerado um dos pioneiros na área de 

Aplicações e Modelagem na Educação Matemática, apesar dos currículos dos 
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anos 60 serem moldados pela Matemática Moderna. Pollak se dedicou, para que 

as ideias de modelagem se consolidassem.  

Klein, em seu trabalho realizado na Alemanha, o currículo do Secundário 

foi modificado, Klein teve a oportunidade de divulgar a experiência desenvolvida 

na Alemanha, quase 50 anos depois, o primeiro projeto de internacionalização do 

ensino de matemática, denominado de Movimento da Modernização da 

Matemática. As ideias que determinavam esta experiência eram o de tornar o 

ensino de matemática com conteúdos mais modernos e que se aproximasse da 

aplicabilidade. 

No final da década de 1950 e início de 1960, no ensino de matemática em 

muitos países as ideias do Movimento da Matemática Moderna foram utilizadas 

em seus currículos, o objetivo era de aproximar a matemática trabalhada na 

escola básica com a matemática produzida pelos pesquisadores da área 

científica. Os defensores da Matemática Moderna acreditavam que poderiam 

preparar pessoas que pudessem acompanhar e lidar com a tecnologia que estava 

emergindo.  

O movimento foi incentivado pela necessidade de avanços tecnológicos, 

“os russos haviam lançado o Sputinik em outubro de 1957, preocupando as elites 

ocidentais com seu suposto atraso tecnológico” (Pires, 2000, p. 09). Além desta 

questão também era um período pós-guerra, havendo a necessidade da 

reconstrução e modernização industrial, a qual de certa forma foi impulsionada 

pela guerra. 

No cenário internacional, conforme descreve Biembengut (2009), ocorre na 

década de 1960 debates sobre modelagem e aplicações dos conhecimentos 

matemáticos para a ciência e a sociedade. Esse processo impulsionou a 

formação de grupos de pesquisadores sobre o tema. 

As questões que se destacaram nessas discussões, como os eventos de 

Lausanne Symposium, em 1968 na Suíça, eram de “como ensinar matemática de 

modo que seja útil, com situações do cotidiano do estudante”, a não utilização de 

aplicações padronizadas e sim o desenvolvimento para analisar situações da 
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realidade e desenvolver a habilidade para criar modelos que representem estas 

situações. 

Conforme Biembengutt, também na Europa, ocorriam movimentos 

liderados por Hans Freudenthall, na Holanda e outro movimento na Dinamarca, 

liderado por Bernhelm Booss e Mogens Niss. Em 1978 foi realizado um congresso 

sobre o tema matemática e realidade, contribuindo para a consolidação, em 1983 

do Grupo Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações – ICTMA. 

No Brasil a modelagem surgiu no final dos anos sessenta, por meio de 

matemáticos brasileiros que participaram de congressos internacionais da área, 

dentre eles o professor Aristides Camargo Barreto, da PUC do Rio de Janeiro. A 

proposta era fazer o uso da modelagem na sala de aula para que o aluno 

aprendesse a matemática. E, ao mesmo tempo, orientou, conforme Biembengut 

(2009), as duas primeiras dissertações de modelagem da PUC-RJ, Modelos na 

Aprendizagem Matemática, de autoria de Celso Braga Wilmer, em 1976, e 

Estratégia combinada de Módulos Instrucionais e Modelos Matemáticos 

Interdisciplinares para o ensino aprendizagem da matemática em nível de 2º grau: 

estudo exploratório, de autoria de Jorge E. Pardo Sánchez, de Costa Rica, em 

1979. 

Além de Aristides C. Barreto, Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, 

João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani iniciaram 

também o movimento pela modelagem no final dos anos 1970 e início de 1980, 

desenvolvendo várias pesquisas sobre modelagem. 

As pesquisas para o Ensino Médio e Fundamental, segundo Burak (2005), 

apenas iniciou-se no Brasil no ano de 1985, na Universidade Estadual Paulista 

Julio de Mesquita Filho – UNESP – Campus de Rio Claro – SP. 

 

 

1.2  Concepções de Modelagem 

 

Em concepções de modelagem são apresentadas cinco concepções de 

modelagem matemática dos autores escolhidos, seguindo a ordem de 
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apresentação: D’Ambrosio, Rodney Carlos Bassanezi, Dionísio Burak, Maria 

Sallet Biembengut, Jonei Cerqueira Barbosa. 

Quando se busca na literatura algo sobre modelagem matemática é 

possível notar que não há uma única definição para ela, nos deparamos com 

diferentes concepções desta tendência na Educação Matemática. 

Para a modelagem matemática se constituir num processo de tradução da 

linguagem do mundo real para o mundo matemático, alguns procedimentos 

precisam ser realizados. Vários autores descrevem, de forma um pouco diferente, 

as etapas que levam a formulação de um modelo. No entanto, é unânime que a 

modelagem matemática tem caráter de observação, exploração e investigação de 

um fenômeno, permitindo fazer previsões, tomar decisões, enfim, refletir sobre o e 

de estudo a partir de uma análise crítica das hipóteses formuladas e 

conseqüentemente, a validação do modelo. 

Alguns dos autores que descrevem como desenvolver a modelagem 

matemática na educação matemática e como entendem a modelagem 

matemática: 

Na concepção de D’Ambrosio: 

“O indivíduo é parte integrante e ao mesmo tempo, observador da 
realidade. Sendo que ele recebe informações sobre determinada situação 
e busca através da reflexão a representação dessa situação em grau de 
complexidade. Para se chegar ao modelo é necessário que o indivíduo 
faça uma análise global da realidade na qual tem sua ação, onde define 
estratégias para criar o mesmo, sendo esse processo caracterizado de 
modelagem” (D'AMBROSIO, 1986, p. 65) 

 

Figura 01: Processo de modelagem matemática proposto por D'AMBROSIO (1986, p. 66) 
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D’ Ambrosio descreve os passos representados na figura acima, no 

desenvolvimento da modelagem: 

1- questionamento ou situação problema, 

2- início do processo de abstração e tradução para linguagem matemática, 

3- inclusão de variáveis para facilitar o manejo matemático, 

4- definir a maneira como as variáveis devem se relacionar, 

5- utilização de ferramentas matemáticas para melhor formulação, 

6- resolução do modelo, com os métodos disponíveis, 

7- validação do modelo, 

8- reinício do processo até conseguir resultados satisfatórios. 

 

Segundo Bassanezi:  

“A modelagem matemática é um processo dinâmico de busca de modelos 
adequados, que sirvam de protótipos de alguma entidade “É utilizado 
para obtenção, validação e generalização a fim de fazer previsões. 
“Consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas 
matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do 
mundo real” (1994, p. 45 e 2002, p. 16). 

 

Bassanezi (2002), descreve que a modelagem matemática possui as 

seguintes etapas: 

a) Experimentação – obtenção de dados experimentais ou empíricos que 

ajudam na compreensão do problema, na modificação do modelo e na 

decisão de sua validade. É um processo essencialmente laboratorial 

e/ou estatístico; 

b) Abstração – Identificação do problema e seleção das variáveis 

essenciais da situação; formulação do problema real em linguagem 

“natural” e formulação das “leis empíricas” que serão testadas a partir 

dos dados experimentais; 

c) Resolução – O modelo matemático é montado quando se substitui a 

linguagem “natural” por uma linguagem matemática. O estudo do 

modelo depende de sua complexidade e pode ser um processo 
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numérico. Quando os argumentos conhecidos não são eficientes, novos 

métodos podem ser criados, ou então o modelo deve ser modificado; 

d) Validação – Comparação entre a solução obtida, via resolução do 

modelo matemático e os dados reais. É um processo de decisão de 

aceitação ou não do modelo inicial. O grau de aproximação desejado 

será o fator preponderante na decisão; 

e) Modificação – Caso o grau de aproximação entre os dados reais e a 

solução do modelo não seja aceito, deve-se modificar as variáveis ou a 

lei de formação e com isso o próprio modelo original é modificado e o 

processo se inicia novamente; 

f) Aplicação – A modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar 

decisões, explicar e entender; enfim, participar do mundo real com 

capacidade de influenciar em suas mudanças. 

 

O esquema abaixo representa como as fases da modelagem matemática 

para Bassanezi (2002, p. 27), conforme o autor, as setas contínuas significam a 

primeira aproximação em relação às conjecturas realizadas sobre a situação 

proposta, as setas pontilhadas, significam a busca do modelo matemático que 

corresponda a solução as situação proposta.  

 

Figura 02: Processo de modelagem matemática proposto por Bassanezi. 
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Na concepção de Burak (1992, p. 62): 

“A modelagem matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos 

cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os 

fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e 

a tomar decisões”. 

Para Burak (2004, p. 3), o processo de modelagem matemática pode ser 

desenvolvido em sala de aula em cinco fases: 

1- Escolha do tema: o professor incentiva e oferece oportunidades para 

que os alunos escolham um tema que faça parte de sua vivência ou que 

seja de interesse do grupo e sobre esse tema os alunos realizam a 

pesquisa. 

2- Pesquisa exploratória: permite aos alunos coletarem todos os dados que 

considerarem relevantes ao tema que estão pesquisando e conhecendo. 

3- Levantamento dos problemas: de posse dos dados coletados pela 

pesquisa exploratória, os alunos elaboram e esquematizam os 

problemas surgidos sobre o tema. 

4- Resolução dos problemas: paralelamente a etapa anterior, é 

desenvolvida a resolução dos problemas e é nessa etapa que surge a 

necessidade dos conteúdos matemáticos ou modelos matemáticos que 

ajudam na resolução. 

5- Análise crítica: permite aos alunos desenvolverem senso crítico, de 

reflexão, coerência, a validação dos conteúdos matemáticos e a relação 

com a realidade. 
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Figura 03: Processo de modelagem matemática proposto por Dionísio Burak (1987) 

 
 

Para Biembengut:  

Modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um 

modelo, sob certa ótica. Pode ser considerado um processo artístico, visto que, 

para se elaborar um modelo, “além de conhecimento apurado de matemática, o 

modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para 

interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se adapta 

e também senso lúdico para jogar as variáveis jogar com as variáveis envolvidas.” 

(Biembengut & Hein, 2003. p. 12)   

Biembengut (1997 e 2000, p. 13 – p. 15), determina que a modelagem, 

também é uma forma de relacionar matemática e realidade, o que favorece o 

aprendizado tornando o mesmo mais interessante e dinâmico para o aluno. 

O processo de modelagem matemática no ensino-aprendizagem de 

matemática ou modelação matemática pode ser realizado basicamente em cinco 

passos, para que esta relação entre realidade e matemática se efetive: 

 

1º - Interação com o assunto; 

a) reconhecimento da situação problema; 

b) familiarização com o assunto a ser modelado, pesquisa; 
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Nesta fase deverá ser realizada a análise da situação problema a fim de 

torná-la mais clara quanto a sua definição. A realização de pesquisas sobre o 

assunto específico (realidade) deverá ocorrer para existir maior entendimento 

sobre a situação proposta. 

 

2º - Matematização; 

a) formulação do problema: hipótese 

b) resolução do problema em termos de modelo 

Conforme Biembengut (1997), esta fase é a mais complexa e desafiadora, 

pois é nesta fase que se dará a tradução do problema para a linguagem 

matemática, ou seja, é aqui que se formula o um problema e escreve-o segundo 

um modelo que leve a solução. Assim, intuição e criatividade são elementos 

indispensáveis.  

 

Para a formulação das hipóteses, considera-se necessário: 

I- classificar as informações em (relevante ou não relevante), identificando 

fatos envolvidos; 

II- Identificar quais os fatores a serem perseguidos – levantando hipóteses; 

III- Identificar constantes envolvidas; 

IV- Generalizar e selecionar variáveis relevantes; 

V- Selecionar símbolos apropriados para as variáveis; 

VI- Descrever estas relações em termos matemáticos; 

 

No final deste processo serão construídas formulas e expressões que 

determinam a relação entre a realidade e a matemática por meio de um modelo.  

 

3º - Modelo Matemático; 

a) interpretação da solução; 

b) verificação ou validação; 
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Neste momento ocorre a avaliação do modelo criado quanto à validade e a 

importância. Em caso de satisfazer a solução da situação proposta o modelo é 

validado, em caso da não adequação para a solução, deverá ser retomado o 

momento da matemátização, retomada das hipóteses. 

O diagrama proposto abaixo representa um resumo das fases da 

Modelagem 

 

Figura 04: Processo de modelagem matemática proposto por Biembengut (1999) 

 
 

Para Barbosa:  

A concepção de Barbosa foi a mais adequada às necessidades e 

possibilidades que existiam no contexto de aplicação desta pesquisa na escola. A 

proposta de Barbosa possibilita diferentes níveis de utilização da modelagem, os 

quais ele chama de casos. Na pesquisa foi utilizado na situação de aprendizagem 

o caso 01.  

Jonei Cerqueira Barbosa (2001, p. 46) argumenta que a modelagem 

matemática “... é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações com 

referencia na realidade de aprendizagem. 

Em estudo realizado por Barbosa (2003, p. 70), no ambiente de ensino e 

de aprendizagem da modelagem matemática, identifica-se “três níveis de 

possibilidades”, as quais ele chama de “casos”. 

Estes casos representam a forma que a modelagem será desenvolvida em 

determinada situação de aprendizado. 
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Descrição dos três casos: 

1º caso: O professor apresenta a descrição de uma situação problema, 

com as informações necessárias à sua resolução e o problema formulado, 

cabendo aos alunos o processo de resolução. A investigação é o caminho pelo 

qual a indagação se faz, as duas relações são indissociáveis, ao momento que 

ocorre a indagação, logo em seguida como consequência se segue a 

investigação sobre a indagação realizada. 

Neste caso não há a necessidade do levantamento de dados fora da sala 

de aula, a investigação é realizada na própria situação problema proposta. 

 

2º caso: O professor traz para a sala um problema de outra área da 

realidade, cabendo aos alunos a coleta das informações necessárias à sua 

resolução. Os dados são obtidos fora da sala de aula e os alunos são 

responsáveis pela simplificação das situações propostas. 

 

3º caso: A partir de temas não-matemáticos, os alunos formulam e 

resolvem problemas. Eles também são responsáveis pela coleta de informações e 

simplificação das situações-problema. 

 

Nos casos citados o professor trabalha em vários momentos com o aluno 

na investigação, dialogando sobre o desenvolvimento do processo de 

investigação. 

Em alguns casos em determinados momentos o professor tem maior 

participação, em outros momentos somente o professor, como no caso 1. 

O esquema abaixo demonstra a participação do professor e aluno em cada 

caso: 
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1.3  A modelagem na sala de aula 

 

A modelagem matemática como estratégia de ensino e aprendizagem 

contribui reproduzindo um cenário dinâmico, não é apenas a resolução de 

problemas usando situações do cotidiano, segundo Biembengut (1999) “a criação 

de modelos para interpretar os fenômenos naturais e sociais é inerente ao ser 

humano. A própria noção de modelo está presente em quadro todas as áreas: 

Arte, Moda, Arquitetura, História, Economia, Literatura, Matemática. Álias, a 

história da Ciência é testemunha disso!”. 

Isso significa que modelagem matemática é um processo que envolve a 

obtenção de um modelo que tenta descrever matematicamente um fenômeno da 

nossa realidade. É necessária a sua compreensão a fim de existirem hipóteses e 

reflexões sobre tais fenômenos, não se trata apenas da solução de determinada 

situação proposta que retrata situações da realidade, mas que possibilita a 

reflexão, argumentação inclusive sobre as relações que se estabelecem alem da 

matemática.  

Autores como Barbosa (2004), Burak (1987) apontam alguns tipos de 

conhecimento associado à modelagem matemática, tais como: a) o conhecimento 

matemático em si; b) o conhecimento tecnológico que diz respeito de como 

construir e usar um modelo matemático; c) o conhecimento reflexivo que se refere 

à natureza dos modelos e os critérios usados em sua construção, aplicação e 

avaliação. Barbosa (2004) apresenta os seguintes argumentos para a utilização 
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da modelagem como parte do currículo escolar, que são: motivação, facilitação da 

aprendizagem, utilização em diferentes áreas. 

Burak (1987) entende a modelagem matemática como estratégia de ensino 

como uma possibilidade importante, fundamental quando diz que nas diversas 

modalidades de ensino a modelagem matemática não possui outra função que 

não seja como metodologia alternativa para o ensino da matemática. 

Proporcionando liberdade para raciocinar, conjecturar, favorecendo a criatividade 

e a motivação.  

O aluno ao desenvolver um espírito de investigação, utilizar a matemática 

como ferramenta para resolver problemas em diferentes situações e áreas, 

entender e interpretar aplicações de conceitos matemáticos e suas diversas 

facetas, relacionar sua realidade sócio-cultural com o conhecimento escolar ele 

estará se preparando para a vida real, como cidadãos atuantes na sociedade. 

Nesse sentido, a matemática age como um leque de opções para o 

crescimento individual e social de cada educando. Assim, na tarefa entre a 

modelagem e os temas transversais, a interdisciplinaridade ganha um caráter 

significativo para o trabalho com temas que podem gerar questões 

interdisciplinares entre a matemática e outras áreas do conhecimento. 

Para a concepção de Bassanezi (2002), a matemática é dividida em 

relação os seus objetivos em duas correntes, a purista (formalista) e a utilitária 

(plantonista), a purista se perde em um processo de abstração e formalização, 

não existindo uma relação significativa de com outras ciências e a utilitária que 

busca descrever a relação do mundo com a matemática, sua aplicabilidade. 

Conforme Bassanezi, “atualmente, temos duas correntes predominantes no que 

se refere aos objetivos da matemática: uma, que lhe dá o caráter de ser uma 

ciência que não necessita retribuir coisa alguma ao mundo exterior e outra, que 

procura achar uma ligação, de cada especialidade, com alguma área de 

aplicação.” 

Bassanezi descreve que os cursos de Licenciatura em Matemática, 

continuam funcionando no estilo clássico formalista, não se formulando modelos e 
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relacionando-os com a realidade no processo de validação e elaboração desses 

modelos.   

“A própria formação do professor não leva o educando a estabelecer um 
relacionamento relevante entre o que se ensina e o mundo real. Desse 
modo, esperar que o educando, assim como o professor, mude sua 
postura, tornando-se um educador voltado para aplicabilidade, colocando 
a matemática como elemento aglutinador da interdisciplinaridade, é um 
sonho quase impossível” (Bassanezi, 2002, p. 14). 

 

Felizmente, conforme Bassanezi, alguns passos já estão sendo 

evidenciados na transformação deste cenário. Hoje são vários os trabalhos e 

grupos que estudam como utilizar a Modelagem em sala de aula de forma 

eficiente. 

Biembengut (2009), em seu artigo analisa o desenvolvimento dos 30 anos 

de modelagem na Educação Brasileira: das propostas primeiras às propostas 

atuais. 

Biembengut (2009, p. 16-17) descreve as resoluções vigentes que 

instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de 

Educação Básica. A legislação dispõe de orientações quanto a inclusão à grade 

curricular dos cursos de formação de professores de disciplinas que levem os 

estudantes a terem melhor conhecimento sobre o contexto sócio-cultural em que 

vão atuar; além de desenvolver a capacidade de compreender a matemática e 

saber integrá-la a outras áreas do conhecimento. Neste veio, a modelagem 

matemática favorece a utilização da interdisciplinaridade como metodologia. 

Muitos trabalhos hoje são realizados em sala de aula de cursos superiores, 

tornando a aula mais dinâmica e com significado para o aluno. Pesquisa como; de 

Beltrão (2010) “Modelagem Matemática e Aplicações: Abordagens para o ensino 

de funções”, no qual a combinação de Aplicações e Modelagem é utilizada no 

curso de Tecnologia em Alimentos na disciplina de cálculo. O aluno escolheu a 

situação, realizou o levantamento de dados e hipóteses e criação do modelo, 

assim como a verificação de sua validade.  
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A pesquisa com a aplicação de modelagem na Educação Fundamental, foi 

estudada também por outros pesquisadores. A concepção de modelagem 

utilizada foi a Burak (2007), na qual as etapas envolvem a escolha do tema, 

pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução dos problemas e 

desenvolvimento da matemática relacionada ao tema, e análise critica das 

soluções. O trabalho segue com a análise de consumo de energia elétrica, o qual 

é escolhido pela turma de 8ª série após análise de vídeos e textos sobre o meio 

ambiente. 

Ricardo Antonio de Souza (2011) realizou uma pesquisa com professores 

do ensino médio, “A modelagem como proposta de ensino e aprendizagem no 

conceito de função”. 

A concepção sobre modelagem utilizada foi a de Barbosa, sendo adotado o 

segundo caso (a apresentação do problema parte do professor mediador), sendo 

o trabalho desenvolvido com os professores da escola pública, com situações de 

aprendizagem que representavam a relação entre a opção de o consumo de 

combustível e a viabilidade econômica deste processo. 

O pesquisador realizou uma pesquisa com os professores, apresentando 

aos mesmos, o que é modelagem e uma atividade de modelagem para despertar 

o interesse dos mesmos. 

Nas três pesquisas que relacionei entre outras inúmeras que existem, é 

considerável positivo o resultado das pesquisas quanto a motivação, interesse 

desenvolvido durante o processo de elaboração da atividade, seja pela dinâmica 

do assunto quanto a realidade e sua matematização, ou conforme Bassanezi 

(2002), “com a modelagem o processo de ensino-aprendizagem não se dá no 

sentido único do professor para o aluno, mas como resultado da interação do 

aluno com seu meio ambiente”. 

Biembengut (2009, p. 18) destaca que a modelagem pode contribuir não 

somente para aprimorar o ensino e aprendizagem matemática, como também 

para provocar uma reação e interação entre corpo docente e discente envolvido 

na continua e necessária produção de conhecimento, devido ao caráter 

interdisciplinar da modelagem. 
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Apesar de ainda muito tímido os trabalhos em sala de aula com 

modelagem, muitos professores já sabem que a metodologia existe, e muitas são 

as pesquisas que retratam resultados que contribuem para novas formas de 

relacionar as ações e reações na implementação das atividades com modelagem. 

Biembengut, Bassanezi, Barbosa entre outros pesquisadores já 

desenvolvem trabalhos que buscam resultados que contribuam para a prática em 

sala de aula da aprendizagem tendo como estratégia a Modelagem e a mudança 

de currículo, seja no ensino Superior, Médio e Fundamental. 

Biembengut argumenta em análise sobre o desenvolvimento da 

Modelagem na Educação Brasileira a questão do currículo dando ênfase à 

contradição entre os documentos oficiais (PCN e Propostas Pedagógicas) os 

quais enfatizam a importância de tornar a matemática significativa aos estudantes 

e que haja a promoção de conhecimento, habilidades e sensos críticos destes ao 

utilizá-la; a maioria dos exames aplicados no processo escolar, não prioriza estes 

aspectos em sua constituição. 

Essa relação cria no professor insegurança em relação à mudança de 

atuação em sala de aula, ele trabalha com o aluno para o mundo ou para as 

avaliações.  

“... Qualquer mudança em currículo requer: um professor seguro em 
relação ao programa a ser desenvolvido, provisão de recursos apropriados 
e mudanças complementares na avaliação das realizações dos 
estudantes.” (BONOTTO e VOS APUD BIEMBENGUT 2009). 

 

Skovsmose (2008) trabalha com a mudança de paradigma do professor 

quanto a mudança de cenário, “a solução não é voltar para a zona de conforto do 

paradigma do exercício, mas ser hábil para atuar no novo ambiente. A tarefa é 

tornar possível que os alunos e professor sejam capazes de intervir em 

cooperação dentro da zona de risco. 

Bassanezi retrata em seu trabalho a necessidade dos cursos de 

Licenciatura em Matemática modificar suas estruturas curriculares, tornando a 

matemática mais aplicável em outros contextos, “um ensino mais dinâmico e 

abrangente, visando uma Licenciatura em Matemática construída por meio da 
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realização de projetos, de ações pedagógicas que inclua as aplicações em 

matemática de modo significativo. 

“... se a ênfase, hoje, está mais nos modelos que na teoria, se queremos a 
matemática, além de elegante, aplicável e outros tantos desejos, como o 
do professor sentir-se valorizado ao ensinar matemática, devemos 
imediatamente questionar e repensar o currículo da Licenciatura em 
Matemática.” (BASSANEZI, 1999, p. 14) 

“... são apresentados cinco argumentos: motivação, facilitação da 
aprendizagem, preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas, 
desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do 
papel sócio cultural da matemática.” (BARBOSA, 2003) 

 

Analisando as variações entre os autores nas suas concepções sobre 

modelagem, uma das divergências de concepções de modelagem é sobre a 

questão de quem deve escolher o projeto de modelagem a ser desenvolvido: se o 

aluno, se o professor, ou se ambos devem chegar a um acordo.  

Conforme (Borba, 2010, p. 113), independente desta discussão, em geral é 

assumido como positivo o fato de o aluno escolher o tema, ou ao menos participar 

da escolha junto ao professor, levando-se em consideração que, desta maneira, 

ele passa a exercer um papel ativo e a lidar com um tema de seu próprio 

interesse. 

 

 

1.4  A concepção de modelagem utilizada neste trabalho 

 

Nesta pesquisa utilizamos a proposta de Barbosa segundo a qual é 

importante a implementação da modelagem no currículo. No entanto não se trata 

de um processo simples. Incorporá-la de forma que exista uma dinâmica que 

represente a sua essência como um processo de indagação e investigação de 

situações reais, recriando um ambiente de argumentação e análise de questões 

levantadas pelos alunos, interligando a escola à realidade do mundo, com a 

construção de um conhecimento reflexivo no processo de aprendizagem.  

O currículo com esta proposta de inclusão de modelagem é efetivamente 

positivo, no entendimento da Matemática e seu papel (sócio - critico).  
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Para Barbosa (2003), papel sócio - critico, é considerar as atividades de 

modelagem como oportunidades para explorar os papéis que a matemática 

desenvolve na sociedade. Para que isso aconteça é necessário que a modelagem 

tenha um papel no currículo que estabeleça uma relação da matemática com 

modelos que sejam desenvolvidos e considerem discussões sobre o uso da 

matemática na sociedade. 

O modelo considerado por Barbosa deve ser explorado em todas as suas 

perspectivas, tanto quanto a construção do conhecimento pela investigação, 

argumentação, como também pela reflexão dos aspectos da situação proposta e 

relações que podem ser estabelecidas com o mundo real. 

Conforme Barbosa (2003) trata-se de uma dimensão devotada a discutir a 

natureza das aplicações, os critérios utilizados e o significado social, chamado por 

Skovsmose (1990) de conhecimento reflexivo. 

A atividade de modelagem utilizada na pesquisa sugere uma relação 

reflexiva quanto ao contexto que utiliza “Radioatividade sim ou não”, levando em 

consideração a modelagem com característica reflexiva. 

A proposta de Barbosa utilizada foi o caso 01, no qual o professor 

apresenta um problema, devidamente relatado, com dados qualitativos e 

quantitativos, cabendo aos alunos a investigação. A investigação é o caminho 

pelo qual a indagação se faz, as duas relações são indissociáveis, ao momento 

que ocorre a indagação, logo em seguida como consequência se segue a 

investigação sobre a indagação realizada. 

Neste caso não há a necessidade do levantamento de dados fora da sala 

de aula, a investigação é realizada na própria situação proposta. 

A escolha desta concepção de Barbosa para o ensino de Função 

Exponencial deve-se ao fato de que é a mais compatível para o contexto escolar 

no qual a pesquisa foi desenvolvida. Apóia-se também em Galbrath, (1995, apud 

Barbosa 2003) que apresenta uma ideia de níveis de modelagem, a qual Barbosa 

chamou de casos. Esses “casos” foram definidos para que o professor tenha a 

flexibilidade de processos diferentes da metodologia de Modelagem utilizando as 

aplicações conforme o contexto escolar. 
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A intervenção realizada nesta pesquisa se utiliza o que Barbosa (2001) 

sugere que é o desenvolvimento da modelagem matemática dentro do programa 

de ensino nas escolas explicitando ser desejável que o professor: 

1) Conheça os limites da instituição de ensino; 

2) Comece com modelos curtos e mais simples, ou seja, que são possíveis 

de fazer; 

3) Análise o tempo, o que é possível fazer dentro dele; 

4) Análise o seu saber e o saber dos alunos; 

5) Avalie a disposição e grau de interesse dos alunos, bem como a sua 

motivação; 

6) Avalie a disposição e apoio da direção da escola. 

 

No desenvolvimento da atividade solicitamos a direção a possibilidade de 

aplicação da atividade de modelagem e avaliação da direção sobre a disposição 

de utilização do instrumento metodológico utilizado na atividade pela coordenação 

pedagógica da escola. 

O interesse por novas metodologias da direção e coordenação é 

perceptível, conforme justificado pela direção o índice do IDESP na escola não 

atingiu bons níveis em matemática, sendo necessária uma mudança das práticas 

pedagógicas por parte dos professores da área. 

O modelo utilizado na atividade é simples, e sua relação com o Termo 

Geral da Progressão Geométrica favorece o entendimento pois o aluno já 

trabalhou com este conceito anteriormente. 

Houve uma análise tendo como objetivo saber que dificuldades poderiam 

surgir durante o desenvolvimento da atividade, e quais dúvidas poderia surgir a 

respeito do assunto trabalhado. 
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Capítulo 2 
 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 

O objetivo deste capítulo é o de descrever os fundamentos teóricos que 

possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa. 

O capitulo descreve a teoria de Ausubel e as interações dessa teoria com a 

ideia de modelagem. Em quais momentos é possível esta metodologia contribuir 

para a teoria de aprendizagem de Ausubel. 

Também são analisadas pesquisas sobre modelagem em outros contextos, 

nos quais se verifica as dificuldades e os aspectos positivos. Considerando a 

aprendizagem utilizando a modelagem, como uma prática pedagógica necessária 

no currículo, a fim de possibilitar ao aprendizado de matemática uma dinâmica de 

interesse e satisfação em construir um aprendizado significativo pelo aluno e para 

o aluno. 

 

 

2.1  Fundamentos Teóricos 

 

A pesquisa foi realizada a utilização de dissertações, as quais contribuíram 

para análise e desenvolvimento do trabalho. 

Beltrão (2009), tese de doutorado, “Ensino de Calculo pela Modelagem 

Matemática e Aplicações – Teoria e Pratica”, trabalha com análise da 

possibilidade da utilização de modelagem e aplicações no ensino de cálculo. 
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Beltrão descreve a trajetória da modelagem no ensino da matemática no Brasil. A 

possibilidade de aplicação da modelagem no curso de Tecnologia de Alimentos, 

buscando dinamizar e tornar mais significativo e efetivo o aprendizado de cálculo. 

Em análise ao trabalho de Beltrão foi possível estabelecer uma relação 

com o desenvolvimento dos conceitos de modelagem na história da Educação 

Matemática. 

Como as ideias de modelagem se desenvolveram e seu papel na 

Educação Matemática como metodologia de ensino e aprendizagem. 

O desempenho de Felix Klein na mudança de paradigma no ensino de 

matemática, tendo como essência uma matemática mais útil a vida, o que a torna 

mais significativa para o aprendizado. 

Kfouri (2008) na dissertação de mestrado “Explorar e Investigar para 

aprender por meio da modelagem matemática” descreve a utilização da 

modelagem com professores, os resultados e as relações favoráveis e 

desfavoráveis do processo. Nesse trabalho foi possível analisar as dificuldades 

existentes na introdução dessa metodologia descrita pelos professores. 

Biembengut & Hein (2003), apud Kfouri (2008, p. 99), destacam em seu 

trabalho aspectos que devem ser considerados na utilização da modelagem em 

sala de aula, que contribuem para bons resultados no final do processo. 

O processo de modelagem quando aplicado em cursos regulares deve se 

levar em conta o grau de escolaridade dos alunos, o tempo que irão utilizar para 

pesquisa extra sala, o conhecimento do professor sobre o tema e o processo de 

modelagem e o conteúdo do programa da escola. 

Souza (2011), dissertação de mestrado “A modelagem matemática como 

proposta de ensino e aprendizagem de função”. Seu trabalho contribuiu para às 

análises realizadas do “Caderno do Aluno”, material fornecido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, com atividades para serem desenvolvidas 

pelos alunos. 
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A pesquisa foi realizada com professores, possibilitou uma análise mais 

ampla das dificuldades encontradas e caminho a seguir pelos professores na 

utilização da modelagem matemática. 

A Teoria de Ausubel contribui com o trabalho tendo em vista a utilização da 

estratégia de aprendizagem da modelagem como elemento significativo pela sua 

relação com a realidade. 

Os subsensores analisados que poderiam favorecer o processo seria o 

conceito de progressão geométrica. 

A metodologia da modelagem tem como principal característica o trabalho 

de situações de aprendizagem que descrevam modelos que se relacionam com a 

realidade. 

O aporte teórico utilizado no trabalho é a teoria de aprendizagem 

significativa cognitiva descrita por David Ausubel (1968, 1978, 1980, apud, 

Moreira, 1999) e os estudos e complementos sobre esta teoria realizados por 

Joseph D. Novak, conforme Moreira (1999, p. 165), a colaboração entre Novak e 

Ausubel é antiga; Novak refinou e testou a teoria de Ausubel. “A rigor, portanto “a 

teoria de Ausubel deveria ser, hoje, teoria de Ausubel e Novak”. 

A teoria de aprendizagem significativa na situação de aprendizagem 

justifica a utilização da Progressão Geometrica como ideia ancora para a 

construção do objeto matemático Função Exponencial. Utilizando a metodologia 

de modelagem para recriar um ambiente propicio ao desenvolvimento do 

aprendizado pois conforme Ausubel (1978, apud Moreira, 1999, p. 154), as 

condições para o aprendizado significativo, é que o material a ser aprendido seja 

relacionável à estrutura cognitiva de maneira não arbitraria e que o aprendiz 

manifeste uma disposição para relacionar de maneira substantiva e não arbitraria 

o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. 

Portanto a Modelagem estabelece esta possibilidade de tornar o processo 

dinâmico e interessante para o aluno, e este considerar a possibilidade de 

construir novas ideias ligando-as as ideias anteriores, no caso de função 

exponencial (nova) à progressão geométrica (anterior). 
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2.1.1  Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

A teoria aprendizagem significativa, do psicólogo norte-americano David 

Paul Ausubel é uma teoria cognitivista e procura explicar os mecanismos internos 

que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à estruturação do 

conhecimento. A estrutura congnitiva para Ausubel (Moreira, 1999) significa uma 

estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências 

sensoriais do individuo. Seu trabalho de pesquisa concentra-se principalmente na 

questão do aprendizado que acontece dentro da sala de aula, as relações que se 

estabelecem entre o novo conhecimento e a relação com as ideias anteriores, 

como acontece esta organização de ideias e relação entre elas. 

Para Ausubel, (Moreira, 1999), a aprendizagem significativa implica na 

aquisição de novos conceitos, ou ainda, é um processo pelo qual uma nova 

informação se relaciona com aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo. Para haver aprendizagem significativa é preciso haver duas condições 

(Moreira, 1999, p. 154): 

a) o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser 

memorizar o material arbitrariamente e literalmente, então a 

aprendizagem será mecânica; 

b) o material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou 

seja, ele tem que ser logicamente e psicologicamente significativo: o 

significado lógico depende somente da natureza do material, e o 

significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 

aprendiz faz uma filtragem dos materiais que têm significado ou não 

para si próprio.  

 

Existindo as duas condições, a estrutura do novo conceito ancora-se em 

ideias de conhecimentos prévios que o individuo possui, os quais foram 

construídos de forma a ter significado. O conceito anterior que possui bases 

significativas é definido por Ausubel como subsunçor. Para Ausubel (Moreira, 

1999), a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se 

em conceitos e proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. 
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A aprendizagem mecânica, neste caso, as novas ideias não se relacionam 

de forma lógica e clara com nenhuma ideia já existente na estrutura cognitiva do 

sujeito, mas são “decoradas”. Desta maneira, elas são armazenadas de forma 

arbitrária, o que não garante flexibilidade no seu uso, nem longevidade. 

Como consequência dessa não flexibilidade, o indivíduo não é capaz de 

expressar o novo conteúdo com linguagem diferente daquela com que este 

material foi primeiramente aprendido. De fato se, ele não aprendeu o significado, 

o sentido do novo material, mas tão-somente decorou a sequência de palavras 

que o define. Por conta disso, ele será incapaz de utilizar este conhecimento em 

contexto diferente daquele inicialmente utilizado. Segundo Ausubel a 

aprendizagem mecânica, em alguns casos é necessária e inevitável, no caso de 

conceitos inteiramente novos para o aprendiz, mas posteriormente ela passará a 

se transformar em significativa. Para acelerar esse processo Ausubel propõe os 

“organizadores prévios”, âncoras criadas a fim de manipular a estrutura cognitiva, 

interligando conceitos já adquiridos a novas ideias, atuando como “ponte 

cognitiva” (Moreira). 

Segundo a teoria de Ausubel, os principais conceitos relativos à 

aprendizagem se articulam esquematicamente da seguinte forma (Faria, 1989, 

apud, Cruz, 2002, p. 56): 
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Aprendizagem por descoberta e por recepção (Moreira, 1999, p. 152) 

Segundo a teoria ausubeliana a aprendizagem pode se processar tanto por 

descoberta quanto por recepção: 

• descoberta: o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto 

pelo aprendiz. 

• recepção: o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua 

forma final. 

 

A aprendizagem pode parecer significativa em qualquer um dos processos, 

se a intenção do aprendiz é a de memorização, “tanto o processo de 

aprendizagem como o seu produto serão mecânicos” (Moreira, 1999, p. 154). 

A aprendizagem por memorização também é considerada em alguns 

casos, quando o individuo adquire informações em uma área do conhecimento 

desconhecida. A aprendizagem nesse caso é mecânica, até que novos 

conhecimentos da mesma área se conectam aos anteriores (subsunçores), 

melhorando as condições das ligações a aprendizagem passa a ser significativa. 

O tipo mais básico de aprendizagem significativa é a aprendizagem do 

significado de símbolos individuais (palavras) ou aprendizagem do que elas 

representam. Ausubel denomina de aprendizagem representacional este tipo de 

aprendizagem significativa.  

A aprendizagem de conceitos é um caso especial, e muito importante, de 

aprendizagem representacional, pois conceitos também são representados por 

símbolos individuais.  

A aprendizagem proposicional, por sua vez, se refere aos significados de 

ideias expressas por grupos de palavras (geralmente representando conceitos) 

combinadas em proposições ou sentenças. 

A “teoria da assimilação” de Ausubel descreve “a assimilação como um 

processo que ocorre quando um conceito, potencialmente significativo, é 

assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura 

cognitiva” (Moreira, 1999, p. 156). 
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Exemplo: O conceito de força nuclear será assimilado pelo conceito mais 

inclusivo força, já adquirido. 

Após este processo ocorre a assimilação obliteradora na qual as novas 

informações incorporam-se nas anteriores, então o subsunçor se modifica devido 

ao novo conhecimento. 

Aprendizagem subordinada, superordenada e combinatória. 

 

• Subordinação 

Acontece quando a nova ideia é um exemplo, uma especificação de algo 

que já se sabe. Esta relação pode acontecer segundo duas formas: 

− Derivativa: o que se aprende é mais um exemplo daquilo que já se sabe, 

não trazendo qualquer alteração para a ideia mais geral à qual está 

relacionado. 

− Correlativa: a nova ideia que se aprende é um exemplo que alarga o 

sentido significado de algo mais amplo que já se sabe. Assim, se à ideia 

que se tem de triângulo eqüilátero como sendo aquele em que os três 

lados têm o mesmo tamanho, acrescentar-se a ideia de que além dos 

lados, os ângulos também são iguais, haverá um alargamento do sentido 

de triângulo eqüilátero que, antes deste aprendizado, não existia. 

 

• Superordenação. 

Ocorre quando a nova ideia que se aprende é mais geral do que uma ou 

um conjunto de ideias que já se sabe. O novo conceito ou proposição mais 

abrangente que passa a subordinar conceitos ou proposições já existentes na sua 

estrutura de conhecimento. Este tipo de aprendizagem é bem menos comum do 

que a subordinada. 

Conforme Moreira (1999), Ausubel cita ainda o caso da aprendizagem de 

conceitos ou proposições que não são subordinados nem superordenados em 

relação a algum conceito ou proposição, em particular, já existente na estrutura 

cognitiva. Não são subordináveis nem são capazes de subordinar algum conceito 
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ou proposição já estabelecidos na estrutura cognitiva do aprendiz. A este tipo de 

aprendizagem ele dá o nome de aprendizagem significativa combinatória.  

 

• Princípios programáticos para a sequênciação do conteúdo de ensino. 

Uma vez selecionados os conceitos mais importantes a serem trabalhados 

no curso, cabe determinar a maneira e a sequência em que este estudo se dará. 

Ausubel propõe dois princípios que podem nortear este trabalho: diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa. 

 

• Diferenciação Progressiva 

Conforme Ausubel esse princípio consiste em que as ideias e os conceitos 

devem ser preferencialmente trabalhados em uma ordem crescente de 

especificidade, dos mais gerais, para os mais específicos. Nesta justificativa ele 

utiliza dois motivos (Ausubel, 1978, p. 190, apud, Moreira, 1999, p. 159): 

1. É menos difícil para seres humanos captar aspectos diferenciados de 

um todo inclusivo previamente aprendido, do que chegar ao todo a partir 

de suas partes diferenciadas previamente aprendidas. 

2. A organização do conteúdo de certa disciplina, na mente de um 

individuo, é uma estrutura hierárquica na qual as ideias mais inclusivas e 

gerais estão no topo da estrutura cognitiva. 

 

• Reconciliação integrativa 

Este princípio consiste na ideia de que a instrução deve explorar as 

relações entre os conceitos e ideias, apontar similaridades e diferenças 

importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. (Moreira, 1999). 

A disponibilidade das ideias âncoras e a organização dos conteúdos de 

modo que exista uma articulação entre as ideias, favorecem a aprendizagem 

significativa. 

Organizadores prévios são conceitos introdutórios que facilitam a 

aprendizagem de tópicos específicos ou conjunto de ideias relacionadas entre si. 
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Os “organizadores prévios” contribuem na organização seqüencial 

favorecendo a articulação entre ideias e a disponibilidade de ideias ancora é 

maximizada. 

"... o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo 

que o aluno já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo." (AUSUBEL, apud 

MOREIRA, p. 161) 

Essa frase do próprio autor resume seu ponto de vista, sendo assim que o 

mesmo propõe que a estrutura cognitiva pode ser estimulada substantivamente, 

através de métodos de integração e unificação de conceitos. E 

programaticamente, por uma organização estruturada que use a formação 

sequêncial de subsunçores. 

O papel pedagógico está na determinação do conteúdo a ser ensinado e 

seu potencial significativo, de modo a organizá-lo numa sucessão de melhor 

possibilidade de assimilação. Conforme Moreira (1999, p. 160), os itens que se 

seguem são elementos que possibilitam a aprendizagem: 

− Determinação da estrutura do conteúdo a ser ensinado e seu potencial 

significativo, de modo a organizá-lo numa sucessão de melhor 

possibilidade de assimilação.  

− Identificação dos subsunçores do processo sequêncial de ensino que 

devem possuir correlatos nas estruturas cognitivas do aprendiz. 

− Identificação do potencial significante do aprendiz, isto é, a suas 

estruturas cognitivas já consolidadas. 

− Aplicação de um método de ensino que priorize a associação do 

conceito com os subsunçores do aprendiz de forma a criar uma 

aprendizagem significativa. 
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2.2  Procedimentos Metodológicos 

2.2.1  O ambiente onde a pesquisa foi realizada 

2.2.1.1  A escola, a sala de aula 

 

A pesquisa com a atividade de modelagem foi realizada na escola E. E. 

Joaquim Moreira Bernardes, Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo. A 

região é constituída por famílias que na década de 80 trabalhavam na indústria e 

a partir de 2000 passaram a reconstruir sua relação de trabalho no setor de 

serviços, devido ao êxodo das indústrias da região.  

Esse processo desencadeou mudanças significativas na constituição das 

famílias, desenvolvendo o mercado informal e relações complexas quanto ao 

desenvolvimento econômico dessas famílias. É importante que tenhamos 

conhecimento das relações que se estabelecem com os alunos da escola, pois 

elas existem e de certa forma descrevem um processo de distanciamento dos 

alunos em relação à escola. Em alguns casos esse distanciamento é associado à 

falta de interesse pelos conteúdos utilizados em sala de aula. Deve ser pensada 

qual a forma de trabalharmos em sala de aula para que este distanciamento do 

espaço escolar diminua. 

Skovsmove na análise da educação matemática crítica trabalha com a 

concepção da sala de aula em sua realidade e não em um estereotipo de sala 

ideal, ou, a sala de aula modelo, “a qual é equipada com todos os recursos, em 

especial computadores conectados em rede; ela tem um professor com formação 

completa; os alunos não têm problemas de motivação nem há policiais em estado 

de alerta; os alunos não passam fome.” 

Nossa sala de aula não possui recursos, nossos alunos não estão 

motivados, alguns passam fome, os policiais estão em estado de alerta e nos 

professores não estamos preparados. Estamos nos preparando e tentando mudar 

este percurso, pois acreditamos que a escola é mais um espaço de aprendizado: 

“Os principais recursos da Educação são as pessoas, os saberes e as 

experiências mobilizadoras. Com isso não há escolas pobres”. 

Rui Canário (Revista Escola, jun/2009). 
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Conforme Canário, o ponto de partida é a realização de diagnósticos e a 

identificação de problemas para, com base nisso, tentar encontrar soluções, testá-

las e avaliá-las.  

Ou seja, é possível que cada um encontre o próprio caminho desde que as 

diversidades e os possíveis problemas ou crises sejam usados como estímulo 

para criar soluções inovadoras. 

Skovsmove (2002, p. 49) relaciona esta mudança de atitude, a saída do 

professor da “zona de conforto” na qual não se resolve o problema de inclusão ou 

mesmo de aprendizado e uma mudança de paradigma indo ao encontro com a 

“zona de risco”.  

“A zona de risco, porém não é simplesmente uma zona “problemática”. 
Há também oportunidades trazidas por ela. Portanto, não deve ser 
objetivo educativo recuar de uma zona de risco.” 

 

A zona de risco favorece um ambiente de discussões e análise do 

desenvolvimento de atitudes que possibilitem encontrar soluções, testá-las e 

avaliá-las. 

Do ponto de vista de infra estrutura da escola, possui 17 turmas nos 

períodos da manhã e tarde, período noturno possui 12 turmas. As turmas que são 

do período da manha, 14 representam o Ensino Médio, no período noturno todas 

são do Ensino Médio e tarde somente fundamental. A escola tem um Laboratório 

de Informática, que funciona 70% de sua possibilidade e biblioteca, que funciona 

100%. 

Os espaços pedagógicos que funcionam representam uma grande soma 

para as práticas de aprendizagem, esse fato é evidenciado nos resultados obtidos 

na utilização da biblioteca, sejam em análise dos resultados do SARESP, ou 

mesmo em obras publicadas pelos alunos. 

Não houve dificuldade na utilização da sala para aplicação da atividade, 

houve contribuição por parte da coordenação pedagógica, assim como da direção 

na disponibilização da sala para os 14 alunos. 
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2.2.2  O pesquisador 

 

Como profissional da educação trabalho com a concepção de que 

devemos utilizar a diversidade a fim de resolver problemas, também é importante 

que não tenhamos uma atitude positivista diante dos fatos, é necessário que se 

tenha ações e sempre um senso crítico diante da realidade objetivando modificá-

la. 

Leciono há 15 anos na Rede Estadual, sendo 12 anos nessa unidade 

escolar. O trabalho é desafiador devido às dificuldades, esse fato contribui para o 

aprimoramento de minha prática profissional. É essencial que exista sempre um 

processo de aprimoramento profissional para que não exista uma prática sem 

essência teórica, os acertos são melhores e maiores. 

Durante o período de trabalho nessa escola, sempre tentei trabalhar com 

projetos que estimulassem o aluno a participar das atividades, não perdendo a 

essência do objeto de aprendizado.  

Ao desenvolver atividades diferentes sempre percebi o elevado grau de 

interesse do aluno pelo objeto de aprendizado, o que justifica a necessidade de 

trabalhos diferenciados por parte do professor. 

Muitas são as experiências que adquiri com os alunos, no sentido da 

diversidade dos mesmos e a necessidade de mudanças por parte de minha 

prática profissional. As discussões que ocorrem no espaço de aprendizado são 

amplas e condizem com a problemática que verifico em minhas pesquisas.  

A importância de novas estratégias de ensino possibilita que a escola se 

torne um espaço de efetivo aprendizado. 

 

2.2.3  Os alunos e caracterização dos grupos 

 

Nossos sujeitos da pesquisa foram estudantes do primeiro ano do Ensino 

Médio do período diurno. As classes às quais foram descritas as atividades 

tratavam-se de salas nas quais leciono para maior controle dos procedimentos 

que nortearam o trabalho de pesquisa. 
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Conforme já descrito, os alunos utilizam em sala de aula os “cadernos de 

aluno” material fornecido bimestralmente pela Secretaria do Estado de São Paulo, 

no primeiro bimestre, volume 01, esse caderno tem como conteúdo situações de 

aprendizagens de Sequências, Progressões Aritméticas e Progressões 

Geométricas.  

No segundo bimestre, o volume 02, foram trabalhadas situações de 

aprendizagem que consideram o conceito de Funções, relação entre duas 

grandezas, proporcionalidade direta e inversa, Função do Primeiro grau e Função 

do Segundo Grau, foram trabalhadas as representações gráficas e algébricas. 

Em análise sobre o aprendizado desses conceitos pelo aluno, os grupos 

envolvidos na atividade percebem as diferenças em relação à Função do Primeiro 

Grau e do Segundo Grau, relação dos coeficientes angulares e numéricos. 

Elabora os gráficos pertinentes a Função, no entanto não foram trabalhadas 

situações de aprendizagem que envolvesse as Funções contextualizadas com a 

realidade. 

A proposta da atividade de modelagem foi descrita para os alunos com o 

objetivo de que participassem de forma voluntária. No final do processo acabaram 

em um primeiro momento participando da atividade três alunos da turma F e onze 

alunos da turma E.  

Um dos objetivos da pesquisa seria a realização voluntária da atividade, 

inclusive a fim de analisar qual o interesse dos alunos por uma atividade 

diferenciada. Em um primeiro momento, apesar do interesse pelo projeto, não 

houve muitos alunos interessados na turma F, somente três alunos em um 

primeiro momento. 

A atividade foi realizada em uma sala extra. A sala foi selecionada por 

tratar-se de lugar no qual seria possível um maior controle dos procedimentos 

para a aplicação da pesquisa qualitativa. A pesquisa teria como instrumento a 

observação, além de minha pessoa, outra professora que contribuiria no 

processo. 
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O objetivo e a descrição da atividade de aprendizagem foram relatados a 

professora observadora, a qual também é professora de matemática. A 

necessidade de um acompanhamento maior em relação à observação é devido 

ao grande número de alunos e a necessidade de mediação, favorecendo uma 

análise mais ampla, não passando apenas por uma única observação. Essa 

mediação se dá com o objetivo de estimular e verificar a ocorrência da situação 

de aprendizagem em relação à mudança cognitiva do aluno em cada momento. 

Foram adotados procedimentos de obtenção de informações que seguem 

tendências da pesquisa qualitativa. Uma justificativa dada, para que essa técnica 

seja válida como instrumento científico de investigação, é o fato de ela ser 

controlada e sistemática, implicando “a existência de um planejamento cuidadoso 

do trabalho e uma preparação rigorosa do observador” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, 

p. 25). Nesse estágio de preparo, delimitamos ‘o quê’ e ‘o como’ observar, definir 

o objeto e o foco da investigação. 

O grupo de 14 alunos realizou a atividade em duplas, formando sete pares, 

determinados por eles próprios. Não houve intervenção na formação das duplas, 

pois acreditamos que o fato de se conhecerem facilitaria quanto às discussões 

dos pontos incomuns em relação às questões propostas, durante o decorrer da 

atividade. 

A atividade foi realizada seguindo as observações, com a finalidade de 

analisar quais questões eram levantadas durante o percurso da atividade e quais 

eram os argumentos e caminhos em relação à obtenção das respostas. O grupo 

percebe diferença na metodologia utilizada? Como ocorre essa interação com a 

nova metodologia? Essas observações eram o foco de nossas observações para 

posterior análise. 

Os alunos realizaram a atividade conforme planejado, em sala separada e 

com a observação e mediação necessária, realizada por dois professores. 
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2.3  Descrição do processo de desenvolvimento empírico da atividade 

 

A situação de aprendizagem foi descrito em ambiente diferente, conforme 

já descrito. Essa diferença é apenas quanto ao número de pessoas, não existe 

nenhuma outra relação quanto a recursos pedagógicos na sala. 

No desenvolvimento da atividade solicitamos a direção a possibilidade de 

aplicação da atividade de modelagem e avaliação da disposição da escola para 

que a atividade aconteça. 

O interesse por novas metodologias da direção e coordenação é 

perceptível, conforme justificado pela direção, o índice do IDESP na escola não 

atingiu bons níveis em matemática, sendo necessária uma mudança das práticas 

pedagógicas por parte dos professores da área. 

Com o interesse pelo trabalho a direção contribuiu com a pesquisa 

disponibilizando um profissional da área para observar o desenvolvimento da 

atividade. 

O professor que contribuiu com a observação e descrição do processo têm 

graduação na área de matemática, atua no magistério há aproximadamente 15 

anos. 

Foram caracterizados quais procedimentos deveriam acontecer durante o 

processo de acompanhamento de observação no desenvolvimento da atividade, 

“o que observar”, “como observar”. 

A atividade de modelagem foi desenvolvida no período de duas aulas, uma 

sequência de 50 minutos cada aula, sem interrupções. 

Os alunos já tinham contato com o professor pesquisador, conforme já 

descrito anteriormente, se trata de turma na qual leciono. Em um primeiro 

momento foi apresentada a professora observadora, aos alunos, muitos não há 

conheciam. 

Houve uma nova descrição aos alunos sobre o significado da atividade em 

relação à prática pedagógica como uma metodologia, o significado de 

metodologia, e quais objetivos procediam da utilização de uma nova metodologia. 



 54 

Como professora da classe alguns instrumentos de análise “favoreciam” o 

processo. Alguns alunos que ali estavam tinham dificuldades na compreensão de 

vários conceitos que seriam utilizados como âncoras. 

Esses conceitos foram trabalhados anteriormente em sala, conforme a 

matéria que se segue no caderno de aluno volume 02, no entanto muitos ainda 

não haviam concebido este processo de forma significativa. 

Em um segundo momento, houve a leitura do texto pelos alunos para a 

turma toda, questionava-os quanto à duvidas e reiterava a leitura por outros 

alunos, de forma que todos participassem. 

No desenvolvimento da atividade uma das características de observação 

que adotei foi a de observar e mediar quando a dúvida se relacionasse ao 

significado do texto, de interpretação. Esta mediação seria também de forma à 

destacar a análise e releitura do texto quando não interpretado de forma correta 

pelo aluno. 

Alguns dos alunos liam por diversos momentos e reiteravam duvidas 

quanto à interpretação, a resposta destacava a necessidade de reconsiderar 

novos dados no enunciado. 

Parte dos alunos desenvolveu a atividade sem maiores preocupações, no 

entanto muitos se preocupavam com a resposta, em “não errar”. Neste momento 

minhas interações eram quanto ao significado do que havia na resposta. 

As análises foram dirigidas a fim de observar os dados relacionados ao 

texto e necessários para o desenvolvimento da situação proposta, a relação 

quanto a interdependência das variáveis e a utilização da ideia de Progressão 

Geométrica como uma das ideias de âncora para Função Exponencial. 
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Capítulo 3 
 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DO CADERNO DO ALUNO E 

ALGUNS LIVROS DITÁTICOS SOBRE OS CONCEITOS 

NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE DE MODELAGEM 

 

 

O objetivo deste capítulo foi analisar como é abordado no Caderno do 

Aluno da Secretaria Estadual de Educação e alguns livros didáticos o conceito de 

função. Esta análise tem a finalidade de contribuir com informações sobre o 

desenvolvimento do conceito de função nos livros e no Caderno do Aluno e sua 

relação com a aprendizagem. 

Nesta análise foram utilizados resultados de pesquisas sobre o tema de 

outras dissertações interagindo-as com análise realizada nesse trabalho. 

 

 

3.1  Desenvolvimento do conceito de funções nos livros didáticos e 

material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – 

Caderno do Aluno (2011) 

 

Os livros didáticos utilizados atualmente nas escolas são escolhidos 

anualmente pelos professores, e as escolhas são baseadas nas análises 

realizadas pelo PNLD (Parâmetro Nacional dos Livros Didáticos) e transmitidas 

aos professores por meio de um Guia. As análises dos livros didáticos tiveram 
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início em 1993, quando a Fundação de Apoio ao Estudante constituiu uma 

comissão para este fim. (Garnica, 2006). 

Atualmente a discussão sobre a elaboração do Guia é ampla e destaca a 

necessidade de análise destes livros por meio acadêmicos para que não 

aconteçam reproduções sem a possibilidade de um processo de atualização e 

questionamentos de metodologia. Conforme destaca Garnica (2006, p. 11), “... há 

o perigo de cristalização de um modelo de livro-didático, visto que autores e 

editoras têm muitas vezes recorrido ao Guia, procurando reproduzir o modelo dos 

livros bem avaliados”. 

É necessária a análise dos livros a serem utilizados pelos professores, mas 

a discussão é mais ampla, pois é importante que os livros autorizados também 

passem por atualizações, interações sobre novas práticas metodológicas e 

análise de conceitos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 118) descrevem a falta de 

trabalhar-se no ensino fundamental com a ideia de variável e relações funcionais 

em situações reais. 

“A introdução de variáveis para representar relações funcionais em 
situações-problema concretas permite que o aluno veja outra função para 
as letras...” 

 

No PCN essa ideia é presente conforme já citado e também no Currículo 

do Estado de São Paulo (2010, p. 39): 

“As relações consideradas como um bloco temático inclui a noção de 
medida com a fecundidade e a riqueza da ideia de aproximação; as 
relações métricas em geral; e as relações de interdependência, como as de 
proporcionalidade ou as associadas à ideia de função...” 

 

Pelho (2003) ao analisar os livros didáticos percebeu que a ideia de 

variabilidade não é trabalhada de forma ampla nos livros didáticos, são 

perceptíveis roteiros que desencadeiam atividades que a partir de uma expressão 

algébrica, completa-se uma tabela de valores para x e y, e no final e solicitada à 

construção de gráfico.  
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Ideia de interdependência e variabilidade não é algo que aparece com 

freqüência nos livros didáticos. Na atividade descrita abaixo é trabalhada a 

relação algébrica sem nenhuma contextualização com o significado da expressão, 

fato que não foi realizado anteriormente. 

 

 

(A conquista da Matemática, 2009, p. 165) 

 

A ideia de relacionar constantemente os conteúdos de proporção, 

sequências numéricas, variabilidade e função, é verificada na instrução de 

utilização da Proposta Curricular SEE-SP. 

Ideias como as de proporcionalidade, variação, aproximação, 
problematização, narrativas, mapas de equivalência, ordem são 
fundamentais no tratamento de todos os conteúdos disciplinares. “É 
possível estudar muitos conteúdos sem estar atento a tais ideias; por outro 
lado; mesmo dispondo de um elenco mais restrito de conteúdos, as ideias 
fundamentais podem ser exploradas de modo fecundo.” (Proposta 
Curricular-SEE-SP, 2008, p. 51) 

 

No Caderno do Aluno, a partir do 2º bimestre da 8º série as noções básicas 

sobre função assumem características mais próximas do conceito científico, 

assim como a ideia de interdependência. A partir da Situação de Aprendizagem 

03 – Grandezas Proporcionais: Estudo Funcional, significados e contextos, as 
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palavras “relação entre”, “variação da grandeza y em função da grandeza x” são 

utilizadas de forma mais aprofundada. 

A noção de função é trabalhada com base na ideia de proporcionalidade, 

situações problemas com interações algébricas, relação de proporcionalidade 

(direta e inversa), em diferentes contextos. 

A análise de representações gráficas é realizada se observando as 

relações de interdependências lineares e não lineares problemas de máximos e 

mínimos que envolvem funções quadráticas. 

No entanto a ideia de função não é formalizada, o aluno analisa os 

gráficos, verifica a relação de interdependência, resolve os exercícios com 

contextos que sugerem a análise de interdependência, no entanto não é utilizada 

a expressão “função”. 

A utilização da denominação somente acontece no caderno do aluno no 

primeiro ano do Ensino Médio, segundo bimestre. 

Neste contexto todas as representações são novamente estudadas, com 

ênfase nas leituras das representações gráficas para algébricas ou linguagem 

natural. 

Na maioria dos livros a abordagem é clara quanto à denominação e não se 

faz por um processo de análise e construção o objeto de análise. A relação de 

interdependência é clara e as análises são feitas sobre o comportamento da 

variável dependente em função da independente, utilizando as denominações 

(domínio), (contra domínio), variável dependente e independente. 

As atividades propostas se diversificam em relação ao contexto, no entanto 

não se percebe uma análise de desenvolvimento do conhecimento anterior para a 

construção do objeto. Não existe uma sequência que se verifica o conhecimento 

adquirido pelo aluno sobre área e outros conteúdos que são abordados na série 

de atividades, sendo possível que essa relação contribua para uma aprendizagem 

não significativa, pois não são considerados os subsunçores, os conhecimentos 

que poderiam ser utilizados como âncoras. 
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No contexto anterior a esta atividade foi trabalhado um exemplo de 

interdependência contextualizado e então uma sequência de atividades com as 

mesmas características. 

Neste item é solicitado ao aluno para que descreva a função que 

corresponde a situação proposta, uma passagem da linguagem natural para 

algébrica, a sequência de exercícios semelhantes são de onze itens.  

 

 

(A conquista da Matemática, 2009, p. 157) 

 

No caderno do aluno (material fornecido pela SEE-SP), a relação de função 

é determinada por diversas formas de representações, gráfica, algébrica, 

linguagem natural e sempre tendo como base a relação de proporcionalidade e 

análise das grandezas. 

Algumas das situações propostas no caderno do aluno são novamente 

propostas no primeiro ano do ensino médio. 

A situação estabelece uma relação entre diagonal e área na análise de 

proporção. Esta atividade é desenvolvida em um mesmo contexto utilizado no 

Ensino Médio, no ensino das relações existentes de dependência em funções. 

 

 

 

 

Caderno do Professor-SEE-SP, 2008, p. 44 
Volume 02 – 8ª série 

Caderno do Professor-SEE-SP, 2009, p. 12 
Volume 02 – 1ª série 
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A função exponencial não é quase trabalhada nos livros didáticos no final 

do terceiro ciclo, no caderno do aluno são considerados gráficos de função 

exponencial, e o gráfico é formulado a partir de uma situação proposta. São várias 

as situações propostas em diferentes contextos. 

 

 
Caderno do Professor-SEE-SP, 2008, p. 53. Volume 02 – 8ª série 

 

Na situação proposta acima é solicitado ao aluno uma leitura do gráfico 

para constituição da tabela. Situação de aprendizagem de 8ª série, final do 

segundo bimestre. 

A situação apresentada nos livros não tem contextualização com a 

realidade. As atividades são segmentadas da tabela para o gráfico. 

Situações propostas nos livros sugerem ao aluno a construção da 

expressão que determinem a situação. 

A atividade proposta neste outro livro descreve que o aluno transite de uma 

situação prática para a fórmula. 
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(Matemática, Imenes e Lellis, 2009, p. 183) 

 

Nesse processo de dobradura não são trabalhadas as relações de análise 

de variabilidade e estabelecida relação com a função algébrica que descreva esta 

ação. 

A função exponencial descreve a dobradura, apenas neste momento que 

aparece a ideia de função exponencial nesse livro. 

A função exponencial no Ensino Médio, já aparece de forma mais 

contextualizada, no entanto, tanto no caderno dos alunos, como nos livros, no 

primeiro ano são poucas as atividades. 

São utilizados exemplos que analisam a leitura do expoente e análise do 

comportamento dos gráficos, conforme os valores relativos ao expoente. 

No caderno do aluno as atividades contextualizadas são três itens, dois 

possuem o modelo e um item o aluno deverá construir. A ideia é a substituição da 

variável no modelo, não existe uma relação entendimento quanto à essência do 

modelo. Exercício 01: 
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Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com 

a expressão: 

N= 5000 . 3
t 
 (t em horas) 

 

a) Indique o valor N para os seguintes valores t: 

a1) t = 2h  a2) t = 0,5h 

a3) t = (2/3)h a2) t = (1,25)h 

 

b) Esboce o gráfico de N como função de t:N = f(t). 

 

Nesse exercício não existe uma relação de significado com o expoente no 

contexto. O aluno apenas necessita da ideia de substituição da variável, não 

articula nenhum outro conhecimento adquirido anteriormente, o que não torna 

significativo o material para o aluno. 

Nas análises realizadas não foram encontradas situações de aprendizagem 

contextualizadas com a realidade utilizada como metodologia a modelagem de 

forma mais significativa. 

A atividade exposta não possui uma relação mais ampla com a realidade 

de forma mais significativa. A informação é muito breve e o modelo é dado ao 

aluno, apenas indicando e trabalhando a ideia de substituição, assim como os 

demais exercícios expostos no Caderno do Aluno. 

As contextualizações são realizadas de forma arbitrária sem nenhum 

processo de envolvimento com outros conceitos, o processo de 

desencadeamento de ideias muitas vezes termina em si, por falta de interações 

com outros conceitos. 

Conforme Sierpinska (1992, apud Ardenghi, 2008, p. 56), para que o 

ensino e aprendizagem tenham melhores resultados, o autor descreve algumas 

práticas metodológicas e pedagógicas: “Sobre motivação: dar oportunidade de 

usarem o conhecimento sobre funções na explicação de fenômenos de seu dia-a-

dia ou de outras ciências, a partir de modelos de relacionamentos de variáveis 

que observam.” 

Conforme autor, estes modelos devem ter uma relação significativa para o 

aluno, assim como entender as variáveis com as quais ele trabalha na 

manipulação de dados para utilização ou formulação do modelo. 
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No caderno do aluno os modelos estão prontos e não existe uma relação 

de interpretação do modelo de forma significativa. 

Após a análise dos Cadernos percebi que de fato por vários momentos a 

ideia de função ou mesmo de relacionar variáveis já havia sido proposta em 

outros momentos. 

No entanto as situações de aprendizagem propostas não propiciam ao 

aluno relacionar-se com o objeto de análise de forma significativa, as atividades 

representam um contexto que não tem relação com a realidade. 

Em algumas situações são utilizados modelos que descrevem uma 

situação sem a necessidade de investigação, análise do contexto exposto de uma 

forma mais ampla, ou fundamentalmente questões que desenvolvam análises 

críticas, o tema não tem uma relação significativa com o aluno. 

A ideia de trabalhar com o conceito de função de forma a estabelecer a 

análise de variabilidade e interdependencia, possibilitam a dinâmica inerente ao 

conceito de função. 

Nos livros, conforme Pelho (2003, p. 11), “Alguns livros em suas definições, 

incluem a mensão da lei que estabelece tal relação, porem não de dependência 

entre variáveis.” 

Ao determinar este processo como uma lei de formação da função, seja 

como, relação, uma função de A em B, a essência do significado de função se 

torna estático, o que não é. Conforme Pelho (2003, p. 11), “... alguns livros 

apresentam uma definição de caracter estatico, direta e formal, que se opõe a 

ideia de função como uma transformação, uma dependência, uma variação, 

podendo resultar disso a não compreensão dos alunos.” 

Esse processo acaba desencadeando nas atividades, seja dos livros ou 

mesmo no caderno do aluno gráficos que demonstram situações estáticas quanto 

a ideia de representação da natureza. 

É possível criar contextos com a realidade e realizar análises de 

variabilidade entre diferentes processos, inclusive disponibilizando ideias 

diferenciadas sobre função. 
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Após a análise dos Cadernos realizei um estudo diagnóstico para identificar 

os conhecimentos de meus alunos sobre função e percebi que alguns tinham uma 

noção de função, como relação entre “coisas”. E outros não se expressaram, 

deixando de indicar o que sabiam. 

No 2o bimestre o conceito de função faz parte dos conteúdos a serem 

estudados. De início em minhas aulas trabalhei com situações do Caderno de 

Aluno 2º bimestre. Essas atividades, conforme já explicado são apresentadas em 

outras séries. E apesar disso pude confirmar que os alunos tinham muita 

dificuldade em resolver questões que envolviam a noção de função.  

 

 

3.2  Análise a priori  

 

A Situação de Aprendizagem descreve interações sobre a necessidade da 

utilização da radioatividade em nossas vidas. A situação de aprendizagem 

demonstra as conexões que existem entre meios naturais, material radioativo 

versus ar; sua modificação, assim como a contextualização entre o meio e a 

Matemática e entre conceitos (progressão geométrica e função exponencial). 

Na Situação de Aprendizagem é sugerida a relação entre a lei que 

expressa o termo geral da progressão geométrica com a lei da função 

exponencial no modelo, como solução do problema apresentado. O objetivo final 

da sequência é que o aluno perceba as relações matemáticas existentes entre a 

expressão do Termo Geral da Progressão Geométrica e a lei da Função 

Exponencial  

A teoria de aprendizagem significativa na situação de aprendizagem 

justifica a utilização da Progressão Geométrica como ideia ancora para a ideia da 

construção do objeto de Função Exponencial. Utilizando a metodologia de 

modelagem para recriar um ambiente propicio ao desenvolvimento do 

aprendizado, pois conforme Ausubel (1978, apud Moreira, 1999, p. 154), as 

condições para o aprendizado significativo, é que o material a ser aprendido seja 

relacionável à estrutura cognitiva de maneira não arbitraria e que o aprendiz 
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manifeste uma disposição para relacionar de maneira substantiva e não arbitraria 

o novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. 

Portanto a Modelagem estabelece esta possibilidade de tornar o processo 

dinâmico e interessante para o aluno, e este considerar a possibilidade de 

construir novas ideias ligando-as as ideias anteriores, no caso de função 

exponencial (nova) à progressão geométrica (anterior). 

No entanto são muitos os conceitos prévios que o aluno terá que ter 

disponível e de forma significativa para considerar o novo conteúdo em sua 

estrutura cognitiva. Neste caso as ideias de porcentagem e números decimais e 

representações de frações são importantes na fundamentação do novo objeto 

para que seja significativo. 

O não estabelecimento da ligação dessas ideias pode dificultar a 

aprendizagem de função exponencial. 

 

 

3.2.1  Análise das atividades e resultados obtidos 

 
A atividade segue as etapas citadas por Barbosa (2001), dessa forma as 

atividades possuem uma relação com um modelo simples e buscam estabelecer 

uma conexão desse modelo com um objeto de aprendizagem já trabalhado no 

primeiro bimestre: a Progressão Geométrica.   

BARBOSA (2001) sugere o desenvolvimento da Modelagem Matemática 

dentro do atual programa de ensino nas escolas explicitando ser desejável que o 

professor: 

1) Conheça os limites da instituição de ensino; 

2) Comece com modelos curtos e mais simples, ou seja, que são possíveis 

de fazer; 

3) Analise o tempo, o que é possível fazer dentro dele; 

4) Analise o seu saber e o saber dos alunos; 
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5) Avalie a disposição e grau de interesse dos alunos, bem como a sua 

motivação; 

6) Avalie a disposição e apoio da direção da escola. 

 

Analisando estas etapas e seguindo estes princípios, a atividade proposta 

considerada é a de um modelo simples, adaptado para o “caso 01”, no qual o 

professor apresenta a descrição de uma situação problema, com as informações 

necessárias à sua resolução e o problema formulado, cabendo aos alunos o 

processo de resolução.  

Conforme Ausubel, (apud Moreira, 1999, p. 160), é importante que se 

identifiquem quais os subsunçores (conceitos, proposições, ideias claras, 

precisas, estáveis) relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o 

aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva para poder aprender 

significativamente este conteúdo, que conforme Barbosa nas etapas ele identifica 

como “Análise do seu saber e o saber dos alunos”. 

No início do período letivo foi identificado por meio de uma atividade 

diagnóstica que grande parte dos alunos tinha dificuldades na compreensão das 

representações diferentes dos números reais, conceitos de equação do primeiro e 

segundo graus, potenciação e radiciação. 

É perceptível que houve uma aprendizagem mecânica desses conceitos, e 

conforme Ausubel não houve a construção do novo aprendizado “ancorado” em 

informações anteriores significativas. Essa relação desencadeia uma sequência 

de estruturas de conteúdos sem significado para o aluno e sem condições de 

contribuir como uma ligação para as novas estruturas do conhecimento que 

deveriam acontecer. 

Como professora dessa turma trabalhei com atividades que tinham como 

objetivo a revisão desses conceitos, descrevendo aos alunos a necessidade 

desses conceitos para os novos conceitos que seriam considerados no Ensino 

Médio. 
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Ausubel propõe que sejam utilizados os “organizadores prévios”, os quais 

têm por objetivo fornecer uma visão geral sobre o que se vai estudar, 

fundamentalmente, potencializando a criação de relação não-arbitrárias e 

substantivas entre os novos conceitos e as ideias que lhes servirão de âncora na 

estrutura cognitiva por meio da explicação destas ideias. A relação estabelecida 

nesse processo foi a de organizador expositivo, relacionando as ideias anteriores 

mais gerais aos novos conceitos, de forma geral. 

A participação dos alunos na atividade ocorreu de forma voluntária, 

demonstrando o interesse pelo processo.  

Segundo Ausubel (1978, apud Moreira, 1999, 154), “... o aprendiz 

manifeste uma disposição para relacionar de maneira substantiva e não arbitrária 

o novo material, potencialmente significativo, a sua estrutura cognitiva”, o 

aprendiz deve estar disposto ao conhecimento significativo, caso contrario poderá 

memorizá-lo. 

 

 

3.3  Desenvolvimento e Análise do Texto “Radioatividade Sim ou Não” 

 

RADIOATIVIDADE “SIM OU NÃO” 
 

A radioatividade, quando utilizada de forma controlada, pode trazer 

muitos benefícios para o homem. Hoje em dia ela é utilizada sob três formas 

básicas: 

1- Uso da energia do núcleo do átomo; 

2- Uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria e 

velar filmes (raios X);  

3- Uso da capacidade (Radioterapia ou esterilização de material 

médico);  

 

Ao mesmo tempo em que as radiações podem trazer benefícios para a 

humanidade, também podem trazer malefícios como, por exemplo, a bomba 

atômica.  
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A Área que mais utiliza a radiação hoje em dia é a medicina, como na 

radiologia, na radioterapia e na medicina molecular.  

A incidência da radiação sobre o tecido humano pode causar câncer. 

Então surge a dúvida: por que os médicos utilizam a radiação no 

combate ao câncer? 

Embora pareça incoerente, não é. As células cancerosas são mais 

fracas que as normais, por isso uma dose controlada de radiação incidindo 

apenas no local do tumor pode matar as células cancerosas. 

Para isso, são usadas radiações provenientes da desintegração do 

cobalto 60 ou césio 137. 

O tempo para desintegração da metade dos átomos radioativos 

inicialmente presentes em qualquer substância radioativa recebe o nome de 

meia-vida, ou período de semidesintegração. 

Seu símbolo é T 1/2  ou P. 

Por exemplo, o cobalto 60, usado na medicina, possui meia vida igual 

há cinco anos. Isso significa que uma amostra de 120 gramas de cobalto 60, 

após cinco anos terá apenas 60 gramas. 

 
http://www.if.ufrj.br/teaching/radioatividade/utilizacao.html 

Texto Adaptado 

 

A estratégia utilizada de metodologia foi à proposta de Barbosa (2001). O 

professor apresenta a descrição de uma situação problema, com as informações 

necessárias à sua resolução e o problema formulado, cabendo aos alunos o 

processo de resolução. Neste caso não há a necessidade do levantamento de 

dados fora da sala de aula, a investigação é realizada na própria situação 

problema proposta. Os dados estão no problema, trata-se da problematização de 

um episódio real: a partir das informações qualitativas ou quantitativas propostas 

na situação apresentada, o aluno desenvolve a investigação do problema 

proposto.  
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O desenvolvimento da atividade seguiu algumas etapas. 

Em um primeiro momento a atividade é distribuída aos grupos (7 grupos), 

sendo que cada aluno da dupla possui uma cópia dos textos “Radioatividade sim 

ou não” e da situação apresentada “Questão 01”. Os alunos leram o texto de 

forma espontânea, não havendo a necessidade da interação do professor na 

leitura. Questões sobre o significado do texto foram levantadas, quanto à 

radioatividade, assunto que o texto trata. 

O texto trabalha com o significado da radioatividade e sua utilização na 

sociedade, as relações positivas e negativas. Existe inclusive uma analogia sobre 

a cura do câncer utilizando a própria radioatividade que também desenvolve o 

câncer. 

Estas relações descritas no texto buscam estabelecer uma ideia de análise 

na qual se fundamenta a argumentação e necessidade de questionamentos 

constantes na sociedade, pois nada é tão simples. Não existe uma resposta para 

algo sem uma análise detalhada e substancial e poderão existir novos 

argumentos que revigorem o processo. 

O assunto foi escolhido conforme análise realizada em relação ao interesse 

que o assunto vinha se destacando no cenário escolar após o acidente ocorrido 

no Japão em 11 de março de 2011.  

No texto “Radioatividade sim ou não”, além do significado da radioatividade 

e tipos de radioatividade descritas no texto, também o texto tem por objetivo 

desenvolver a ideia de semidesintegração, que se relaciona com o período de 

vida dos isótopos radioativos. 

Essa situação de aprendizagem para que favoreça discussões sobre o que 

é radioatividade, necessita de muita pesquisa sobre o assunto por parte do 

professor. Muitos foram os conceitos aos quais análisei, o que favoreceu o 

processo foi o fato de minha formação também ser em Licenciatura Curta em 

Ciências. 

As perguntas e análises foram muitas quanto ao assunto, seria inclusive 

interessante destacar a necessidade de que assuntos como esse fizessem parte 
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de várias disciplinas de forma sincronizada e com situações de aprendizagem 

expressivas, para não tornar-se enfadonho o assunto. A interdisciplinaridade 

trabalhada de forma adequada, seguindo a ideia de um currículo não linear, tendo 

como objetivo a transdisciplinaridade conforme descrita por D’Ambrosio (2003, p. 

70-71, apud Kfouri 2008): 

“as disciplinas são como gaiolas epistemológicas e que devemos, para 
superar as dificuldades de voar sozinhos e confinados, sairmos dessas 
gaiolas, e juntamente com os passarinhos da outra gaiola, voarmos juntos, 
criando um novo modo de voar. Para encontrar novos caminhos, 
desvendar o que esta oculto, olhar de outra perspectiva, voar juntos, fora 
das gaiolas, temos que nos valer dos saberes já estabelecidos, e a 
disciplina, a experiência nossa e de outros, utilizando-as em outros 
contextos” 

 

O papel do professor no ambiente de modelagem assume características 

diferentes do método tradicional. Assumindo um papel de mediador das 

atividades de modelagem e nessa condição verifiquei se os alunos haviam 

entendido a ideia de semidesintegração proposta no texto. 

Na descrição dos resultados serão utilizados nomes fictícios. 

 

 

3.3.1  Desenvolvimento e Análise “Questão 01 - Fukushima” 

 

Em um segundo momento iniciou-se a leitura do segundo texto, o qual tem 

como objetivo o desenvolvimento de argumentos que recriem uma ideia de 

relação, utilizando as informações do texto anterior. 

 

Questão  01 

 

Desde o acidente nas usinas nucleares de Fukushima-Japão, no dia 

11 de março de 2011, o noticiário mundial vem alertando para o perigo da 

presença dos isótopos 137Cs e 131I, sem citar outros isótopos, certamente 

presentes e mais abundantes naquelas usinas.  
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Por que então se fala tanto no 137Cs (Césio 137) e no 131I (Iodo 131)? A 

explicação está no fato de que, os outros elementos possuem meia vida 

muito curta. Já o 137Cs é radioativo, volátil (T fusão = 28oC) e o pior: tem 

meia vida de cerca de 30 anos. 

Para que um montante inicial disperso na natureza caia para 

aproximadamente 1% do inicial, teríamos que esperar da ordem de 2 

séculos (aproximadamente 7 meia-vidas).  

Hoje no Japão ainda existe a contaminação, mas para analisar os 

prejuízos a saúde da população apenas será possível daqui a cerca de dois 

anos, aproximadamente.  

Não se tem uma dimensão exata da extensão do acidente, pois o 

Césio contamina o solo, que contamina outros seres vivos que são 

consumidos pelas pessoas e o Iodo 131, apesar de ter meia-vida curta, 

também contaminou a água, mares e seres vivos que são consumidos pelas 

pessoas.  

 

http://fisicafacil.wordpress.com/2011/03/24/perigo-do-cesio-137-e-

iodo-131/ 

Texto Adaptado 
 

Ao terminar a leitura, também realizada de forma voluntária pelos alunos. 

Houve questionamentos sobre a existência de Usinas Nucleares no Brasil, formas 

de obtenção de energia. 

Os dados estão distribuídos entre os dois textos. O aluno deverá identificá-

los, relacioná-los, argumentar sobre as possíveis soluções e estabelecer uma 

forma de representar a solução. 

Conforme Biembengut, (1997, apud Kfouri, 2008), esta fase é a mais 

complexa e desafiadora, pois nela se dará a tradução da situação proposta da 

realidade para a matemática, a matematização. 
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Item “a” 

 

A) No ano de 2071, aproximadamente, a cidade de Fukushima no Japão ainda 

estará contaminada com que porcentagem de material radioativo, levando-se 

em conta apenas o Césio 137? 

 

A questão “a” tem como objetivo a ideia de relacionar o período de meia 

vida do Césio com o tempo, no caso o ano de 2071. Ao realizar a leitura 

interpretativa as duplas indagaram sobre as relações estabelecidas entre os 

textos, no entanto as representações os confundiam. No texto “Questão 01 

Fukushima, a representação do Césio “137Cs”, o texto “Radioatividade Sim ou 

Não”, houve dificuldade quanto a análise da ideia de porcentagem e meia vida T 

½. As duplas discutiam, conforme observações o significado da palavra meia vida 

e da expressão T ½. Ao analisar as palavras meia vida, trabalhavam com a 

concepção de metade, no entanto quando analisavam a T ½, não entendiam a 

representação da fração e letra expressão no exercício. 

Esse processo ocorreu com todas as duplas, com maior ou menor ênfase. 

Nessa situação houve a necessidade de mediação, acontecendo conforme 

determinado no inicio da pesquisa, com intervenções por parte do professor, com 

a finalidade de instigar os alunos a analisarem e intensificarem sua ideia quanto 

ao significado real das representações propostas no texto, frações, porcentagem 

e do Césio. 

Ausubel descreve a aprendizagem significativa como um processo por 

meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente 

relevante da estrutura de conhecimento do individuo. (1999, p. 151) 

Nesse processo em análise é perceptível que a construção do conceito de 

porcentagem e as representações de fração não foram realizadas por meio de 

aprendizagem significativa, pois não existe os “subsunçores” ou facilitadores para 

esta ligação entre o novo e o anterior. 

Houve durante a realização da atividade intervenções, com a finalidade de 

esclarecer o significado das representações do Césio e reconhecer as estruturas 

cognitivas anteriores sobre o conceito de fração e porcentagem, construindo 
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relações desse conteúdo para que o aluno consiga organizar sua própria estrutura 

cognitiva. 

Conforme Ausubel (1980, apud Moreira, 1999, p. 161): 

“... o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo que o aluno já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo”. 

 

Dessa forma foram estabelecidas as estruturas com os conteúdos de 

representações fracionárias e porcentagem por meio de indagações e 

reinterações quanto às respostas dadas, com o objetivo da organização da 

construção dessas estruturas pelos próprios alunos. Essa ação tem como objetivo 

possibilitar a utilização desse processo no desenvolvimento da atividade de 

modelagem. 

Para Skovsmose, (2004, apud Hermínio 2009), a Competência Crítica é 

atribuída ao aluno para que este tenha a oportunidade de expressar suas 

experiências e conhecimentos prévios, a partir do diálogo com o professor, para 

que assuntos que sejam importantes para o processo educacional sejam 

levantados e os alunos se sintam participantes do processo. Outro fator relevante 

que o autor destaca é que, com o intuito de se desenvolver tal competência nos 

alunos, ela não deve ser imposta a eles, e sim desenvolvida a partir das 

capacidades já existentes. 

Houve reiteração dos conhecimentos prévios para que acontecesse a 

ligação da ideia da representação da fração e porcentagem para facilitar a 

articulação entre os conteúdos anteriores com os novos. 

Para alguns grupos esta relação foi satisfatório, outros grupos não 

realizaram esta relação entre os conceitos anteriores e novos. 

O novo conceito nessa questão que será utilizado é a análise da relação da 

sequência que se estabelece ao realizar o cálculo da meia vida entre períodos 

diferentes. 

O conceito utilizado como âncora seria a ideia de porcentagem e metade. 
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Resposta considerada correta pela professora: Considerar o 

pensamento que descreva a metade de algo em duas etapas e sua relação com o 

tempo que represente a meia vida. Ou seja, duas meias vida que representam  

de 100% = 25% e o tempo que se estabelece em uma relação de acréscimo de 

30 em 30. 

O aluno perceber a relação de duas meias vidas, portanto  de 100% = 

25% e o tempo que representa este processo de 2011 após duas meias vidas de 

30 anos passaria para 2071. 

 

 

Dupla 01 - Antonio – Marcia 

 

Os dois alunos discutiram e interpretaram o texto. A discussão acrescentou 

dados para auxiliar a obtenção da resposta apresentada. 

Eles descreveram as fases de resolução do “item a”.  

Durante a atividade a dupla fez vários comentários sobre o significado do 

número 137 no símbolo 137Cs. Essa dupla ficou curiosa sobre o que era isótopo e 

o significado de radioatividade. 

Na solução da situação a ideia do objeto porcentagem é necessária, no 

entanto o significado de porcentagem era confuso para a dupla em relação a sua 

aplicação em outros contextos. Nesse aspecto Marcia tinha mais dificuldades que 

Antonio. A dupla ficou um tempo discutindo o que significava um valor porcentual. 

Até que Antonio relaciona a ideia proposta no texto para outros contextos: 

dinheiro, dívida, etc e consegue transportar o significado para o contexto da 

radioatividade.  

Nesse processo é perceptível a indagação e investigação em busca de 

conhecimentos que considerassem um mesmo raciocínio, estruturas cognitivas 

significativas. 
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Resposta descrita por Antonio e Marcia: 

“A cidade ainda estará contaminada se ela estiver em 100%, porque como o ano é 

de 2011 a 2071 vão se passar 60 anos e se dividirmos por dois dará 30 anos e o 

Césio 131 demora 30 anos para se cortar pela metade a radioatividade e como 

está em 100%, com 30 anos ficará 50% e com mais 30 anos ficará 25%, ainda 

ficará com radioatividade menor” 

 

 

 

Dupla 02 – Denise – Mara 

 

A interpretação do texto foi realizada sem dificuldades, o que foi percebido 

por questões feitas pela pesquisadora ou observadora. A dupla discutia qual a 

operação deveria ser realizada: se divisão, se multiplicação. Apesar disso A dupla 

chegou à resposta mentalmente, apenas realizando uma comparação entre 

tempo e porcentual. O encontro da resposta de forma mental não satisfazia a 

dupla que buscava expor esse processo por meio de uma operação mais 

complexa. A pesquisadora fez perguntas e percebeu que a dupla estabeleceu 

relações entre a representação fracionaria e o tempo corretamente.  

As propostas atuais para o ensino da matemática escolar vêm dando 

destaque ao desenvolvimento das habilidades de cálculo e estimativa, tendo em 

vista sua forte presença nas sociedades atuais, ao cálculo mental essencialmente 

é estimulado sua presença nas práticas pedagógicas. No contexto brasileiro, 

pode-se constatar essa valorização do cálculo mental, sobretudo no Ensino 

Fundamental, por exemplo, nos PCN-Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL-PCN/EF, 1998).  
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Os cálculos mentais são fundamentais no desenvolvimento cognitivo e 

estimulados nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental: 

“Cálculos (mentais ou escritos, exatos e aproximados) envolvendo 
operações – com números naturais, inteiros e racionais –, por meio de 
estratégias variadas, com compreensão dos processos nelas envolvidos, 
utilizando a calculadora para verificar e controlar resultados” 

 

Utilizando a habilidade de raciocínio por meio do calculo mental e 

argumentação da dupla, chegaram a resposta de forma rápida e articulada. 

A reposta foi indicada assim: 

 

 

 

 

Dupla 03 – José -  Marcos 

 

A dupla realizou análise do texto com interpretação coerente. A dupla 

discutiu muito sobre o significado de porcentagem e sua interação na solução do 

problema. 

Apesar da dificuldade de associar porcentual à determinada grandeza 

aparecer na maioria das duplas, José tinha claro o significado de porcentagem e 

passou esse entendimento ao Marcos, que inicialmente demonstrou não 

compreender bem.  

No desenvolvimento das atividades de modelagem é importante o processo 

de indagação e investigação, e conforme Burak (2004), há, ainda, a possibilidade 

de uma dinâmica maior no ensino, pela ação e o envolvimento do próprio grupo 

na perspectiva da busca e da construção do conhecimento e para a socialização 

desse conhecimento dentro do grupo, posteriormente aos demais grupos. 

Nessa forma de encaminhamento possibilitada pela Modelagem 

Matemática como estratégia para o ensino, o papel do professor fica redefinido, 

pois ele passa a se constituir no mediador entre o conhecimento matemático 
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elaborado e o conhecimento do aluno ou do grupo. Isso se diferencia do ensino 

usual em que, na maioria das vezes, o professor é o centro do processo. 

Após análise e entendimento quanto ao processo pelo grupo, a dupla 

indicou as etapas de resolução como segue: 

 

a) 2011 ⇒ 100%  

2041 ⇒  50%   R. Em 2071 a porcentagem do material 

radioativo  

2071 ⇒  25%   será aproximadamente de 25% 

 

 

 

 

 

Dupla 04 – Luciene-  Arnaldo  

 

Não houve interpretação total da situação proposta, apenas o significado 

de meia vida é que parece ficar claro, no entanto o paralelo entre o tempo e o 

percentual não ocorreu. 

No texto: 

“Para que um montante inicial disperso na natureza caia para aproximadamente 

1% do inicial, teríamos que esperar da ordem de 2 séculos (aproximadamente 7 

meia-vidas”). 

 

Não houve entendimento do significado de dois séculos. 

A aluna define 1% no período de 2011 até 2071, o que significa 60 anos. 

Houve confusão com a representação do Césio 137. 
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Ao identificar as dificuldades existentes, como professora mediadora, 

descrevi o que representaria o átomo radioativo, o significado de 137 como massa 

do átomo radioativo, não como um determinado número que tivesse relação direta 

com o contexto no momento do cálculo, também houve uma análise do tempo e 

seu significado em relação a décadas, anos ou mesmo séculos.  

Estas questões que norteiam a compreensão do texto e que são 

necessárias para compreensão do contexto no qual o problema esta inserido, 

chamadas de “periféricas” Borssoi & Almeida (2004, p. 115) representam a 

aprendizagem extra conteúdo, que representa também aprendizagem de atitudes, 

valores e construção de conhecimentos não essencialmente relacionados com a 

matemática envolvida no problema, também é manifestação de que a 

aprendizagem esta sendo significativa. Na modelagem também é uma forma de 

analisar se esta existindo uma compreensão do contexto de fato, pois caso esta 

compreensão não ocorra, não acontece um desenvolvimento. 

A modelagem contribui como uma atividade que possibilita a mudança de 

enfoque instrucional (Moreira, 1999, p. 173); ao invés de buscar a mudança 

conceitual em termos de substituição de significados. Durante a mediação houve 

a intenção por parte do professor na tentativa de criar novas estruturas cognitivas.  

Quando existem estruturas cognitivas construídas de forma significativa 

para o aluno, mesmo que não possuam caracterização cientifica, que do ponto de 

vista científico não são corretas, são difíceis de serem substituídas, o aluno utiliza 

estas estruturas na ligação dos novos conceitos de forma equivocada. 

Apesar da tentativa de criar novas estruturas cognitivas, não houve 

sucesso nesse processo, após a realização da atividade não houve ruptura 

quanto à forma de relacionar as novas estruturas com o conhecimento anterior. 

O conhecimento anterior esta estruturado em um modelo mental para uma 

prática matemática mecânica, sem existir uma prática na qual se faz necessário 

relacionar, analisar e estabelecer parâmetros quanto aos resultados obtidos. 

Um dos fatos que evidenciaram a não compreensão é a dificuldade de 

relacionar o texto com a situação apresentada, os alunos ficaram preocupados 

em saber qual operação utilizar na solução do problema. 
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A dificuldade esta na interação do contexto proposto na situação de 

aprendizagem com a possibilidade de construção de argumentos e hipóteses para 

solucioná-lo, é perceptível a preocupação em resolver a questão tentando vincular 

a solução a uma prática mecânica: “que conta eu faço”. 

 

Reposta da Luciene 

Estamos em 2011, Fukushima – Japão, esta contaminada 100%. O fato é que o 

elemento que possui meia vida se eu retirar a metade de 100%, cairia para 50%, 

retiro metade de 50%, ficaria com 25%. Se eu retirar a metade de cada elemento, 

ainda estará contaminado, só que com 1%. Isso significa que em 2071, Fukushima 

estará contaminada com 1% 

 

 

 

 

Reposta do Arnaldo: 

Arnaldo entendeu a relação de período quando solicitei que realizasse uma nova 

análise da situação. No entanto não conseguiu estabelecer a relação com a meia 

vida e o percentual. Percebeu que 200 anos diminuiria em 99% e restando 1%, 

então antes deste período ainda haveria contaminação. No entanto não estabeleceu 

qual o grau de contaminação porque não conseguiu relacionar a meia vida com o 

percentual. 
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Dupla 05 –  João  - José 

  

Após leitura do texto pela turma toda, a dupla reiterou a leitura por diversas 

vezes a fim de perceber os dados que faziam parte da solução do problema. 

As discussões se relacionavam com a dificuldade na interpretação do texto 

e entendimento de porcentagem como expressão de uma determinada grandeza. 

Conseguiram entender, após análise e conversa entre os mesmos resolver 

o exercício. 

O trabalho desenvolvido em duplas favoreceu este grupo, pois articularam 

as ideias e argumentaram os resultados obtidos, chegando ao resultado correto. 

Não sabiam se realmente esta era a solução, questionavam quanto ao resultado. 

 

 

 

 

Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 

Nesse grupo houve interesse pelo assunto mais acentuado do que nos 

demais, acontecendo críticas sobre a utilização da radioatividade no “mundo 
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globalizado proporcionando perigo também globalizado”. As discussões eram 

sobre quais dados propostos na situação de aprendizagem eram importantes na 

solução da mesma. 

 

Estará apenas 25% de contaminação 

 

 

 

 

Dupla 07 – Fernanda – Jussara 

 

A dupla teve dificuldade na interpretação do texto, após reiterações da 

leitura a dupla conseguiu perceber a resposta. 

 

 

 

 

Itens “b” e “c” 

 

B - Construa uma tabela descrevendo o período de semidesintegração do Césio 

137, sabendo que não existe mais nenhum vazamento na Cidade de 

Fukushima, se levando em conta o percentual de contaminação atual em 

100%. 

 

A questão “b” tem como objetivo a ideia de relacionar o período de meia 

vida do Césio com o tempo.  

As atividades propostas no Caderno do Aluno, volume 2, as atividades 

desenvolvem como ideias ancoras a análise entre grandezas proporcionais. Por 
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meio desse conteúdo o aluno realiza a análise de interdependência e a relação 

com o conceito de função. 

A linguagem das funções para representar interdependências conduz a um 
aumento da capacidade de expressão, favorecendo a construção de um 
discurso mais eficaz para enfrentar problemas em diferentes contextos.” 
Caderno do Professor (2009, p. 9) 

 

A ideia de relação entre porcentagem e tempo facilita a relação entre as 

grandezas e análise das sequências, no entanto o fato da atividade desenvolver 

as relações entre as variáveis utilizando representação fracionária e inversamente 

proporcional tornou-se um obstáculo para o cálculo e elaboração da tabela. 

 

Resposta considerada correta pela professora: Elaborar a tabela, obter 

a meia-vida em função do tempo, associar ao porcentual e perceber quando a 

cidade não terá mais índice de contaminação. 

O aluno perceberá que existe uma tendência a zerar o percentual de Césio. 

O aluno deverá analisar quando o Césio deixa de prejudicar o organismo. 

 

C - Observando a tabela, considerando que o percentual se modifica em 

função dos anos de semidesintegração do Césio 137. É possível associar a 

sequência obtida a uma Progressão Aritmética ou Progressão Geométrica? 

Justifique sua resposta. 

 

Item “c” 

 

As duplas não tiveram dificuldades em analisar a sequência quanto a sua 

relação com uma progressão aritmética ou geométrica. É perceptível que a 

análise das razões entre as variáveis determina o conhecimento sobre 

sequências e progressões. 

A utilização da ideia do conceito de função para transitar entre os demais 

conceitos, é interessante, mas é importante que seja construída esta ideia de 

forma significativa, conforme Ausubel, caso contrario não existirão estruturas para 

se relacionarem com os novos conceitos. 
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Nesse item são novamente destacados o conceito de função, o significado 

de interdependência e realizada a análise da variação tanto da variável 

dependente quanto da independente. 

A construção da tabela pelo aluno fez com que percebesse as duas 

relações na tabela, progressão aritmética e progressão geométrica. A frase 

“considerando que o percentual se modifica em função dos anos de 

semidesintegração do Césio 137” não foi considerada na análise.  

Muitos dos grupos ao analisar a tabela olharam para as duas grandezas, 

tempo e porcentagem, não estabeleceu uma relação de dependência do 

percentual em função dos anos. 

Desta forma a resposta ficou desfigurada quando ao objetivo que era 

proposto, o de relacionar Progressão Geométrica com Função Exponencial. 

 

Resposta considerada correta pela professora: Considerar o 

pensamento que possibilite novos conhecimentos “ancorados” da ideia de 

Progressão Aritmética e Geométrica, a fim de contribuir para análise da sequência 

em relação à variabilidade. Análise das concepções sobre o conceito de função 

como a interdependência. 

 

 

Dupla 01 - Antonio – Marcia 

 

Item “b” 

 

A dupla conseguiu construir a tabela percebendo a relação entre duas 

grandezas. Essa dupla considerou o período correto de 2011 até 2071 como 60 

anos, percebeu que existiam duas meias vida nesse período. A dupla se 

expressou oralmente dizendo: 

“... porque como o ano é de 2011 a 2071 vão se passar 60 anos e se 

dividirmos por dois dará 30 anos e o Césio 131 demora 30 anos para se 

cortar pela metade a radioatividade e como está em 100%, com 30 anos 

ficará 50% e com mais 30 anos ficará 25%, ainda ficará com 

radioatividade menor.” 
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Ao elaborar a tabela, iniciou o período de semidesintegração com a 

contaminação de 100% e o período de 30 anos. A relação de tempo como uma 

das variáveis trouxe confusão em relação a interpretação do exercício. 

Os dois alunos articularam constantemente suas ideias para descrever a 

tabela, perceberam que o processo não termina e que o número não chega ao 

zero, ou seja, tende a zero. 

Houve dificuldade na leitura dos números na representação decimal e 

fracionária, tal qual previ na análise a priori. Quando eles calculavam a metade do 

tempo, ou o porcentual, mentalmente, não havia dificuldade. Quando passaram a 

utilizar a calculadora para valores de representação decimal, não compreenderam 

a leitura dos números nessa representação. 

Havia dúvida quanto ao significado do número, dúvida essa que se tornava 

maior a medida que havia mais casas decimais, não tendo condições de 

identificar o número. 

Trabalhar com números na representação decimal incomodou a Márcia, 

fato demonstrado na configuração de sua tabela. Na tabela calculou o porcentual 

até 6,25%, ou seja, desconsiderou os demais números. Isso foi perceptível pela 

discussão entre os dois alunos da dupla. Antonio chegou até a questionar quando 

a radioatividade chegaria ao fim uma vez que ele percebeu que os números 

tendiam a zero. Márcia não seguiu esse raciocínio de Antonio devido à falta de 

compreensão do significado de números decimais com muitas casas decimais. 
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Tabela Antonio 

 
Tabela Márcia 

 

 

Item “c” 

 

A construção da tabela pela dupla possibilitou em um primeiro momento 

que ela indicasse que havia na tabela uma Progressão Aritmética e outra 

Progressão Geométrica. No entanto essa indicação não significou que a dupla 

soubesse o significado de progressão geométrica, pois quando a dupla fez 

referência à queda do porcentual pela metade, indicou uma divisão por 2, sem 

associar a existência de uma razão, no caso . A dupla se posicionou assim:  

“PA (Progressão Aritmética), porque sempre está adicionando + 30 anos. 

PG (Progressão Geométrica), porque sempre está caindo pela metade sendo 

dividida por 2.” 
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A representação da situação problema como uma relação de progressão 

geométrica ou aritmética esta diretamente relacionada à compreensão do 

enunciado do exercício e a interdependência.  

O conceito de função não se estabeleceu de forma a servir como 

subsunçor na resolução dessa questão proposta. Não foi identificado pela dupla a 

relação entre as variáveis de interdependência. 

 

 

Dupla 02 – Denise – Mara  

 

Item “b” 

 

Na constituição da tabela não houve dificuldade, a relação entre 

porcentagem e período de contaminação foi realizada conforme a resposta 

desejada. 

Como nas outras duplas também existe a dificuldade de trabalhar com 

cálculos de representações decimais.  

Ao calcular as meias vidas a dupla na transição dos resultados não 

percebe a relação numérica entre os decimais. No final dos dados da tabela, de 

3,25% passa para 0,25%. Os alunos não tinham calculadora ou mesmo celular, 

portanto efetuaram a divisão. A relação de entendimento entre partes não 

acontece, considerando 0,25 como metade de 3,25. 
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Item “c” 

 

A dupla percebe a relação de progressão geométrica e percebe a 

progressão aritmética na sequência referente aos anos. 

No momento da atividade verifiquei como se processa esta ideia de 

“diminuição”. A ideia de diminuição é representada pela fração. Questionei sobre 

a relação de multiplicação com um dos fatores na representação decimal ou 

fracionária. O grupo respondeu que o produto resultaria em um número com valor 

maior do que os fatores. Exemplifiquei um contra-exemplo, a dupla considerou a 

relação. 

“Sim, é uma PG porque esta sempre diminuindo pela metade, e uma PA porque 

esta sempre adicionando 30 anos.” 

 

 

 

 

Dupla 03 – Jose -  Marcos 

 

Item “b” 

 

Esta dupla não teve dificuldades quanto à representação da tabela, ou 

mesmo a identificação da razão.  

As relações foram de interdependência foram percebidas na questão, 

houve, inclusive, questionamentos quanto ao término da radioatividade em 

determinado local contaminado. Qual o porcentual que não represente mais 

contaminação em relação ao Césio. 
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Item “c” 

 

A dupla considerou a relação entre as variáveis de interdependência. 

Soube qual a variável dependente, analisando a sequência e criando uma 

interação com a progressão geométrica. 

“Sim, porque todos os números são múltiplos de ½. Então é uma progressão 

Geométrica.” 
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Dupla 04 – Luciene-  Arnaldo  

 

Item “b” 

 

Essa dupla considerou representações diferentes na mesma sequencia, os 

anos foram dispostos como data concomitantemente com a soma de anos. 

A interpretação da situação de aprendizagem não aconteceu plenamente, e 

ainda nessa questão é perceptível a porcentagem interligada as variações de 

forma não determinada pela situação proposta. 

Em relação ao item inicial o grupo já realiza interações quanto ao calculo 

de meia vida, mas a relação de interdependência ainda não ocorre. 

 

 

 

 

Item “c” 

 

Os alunos não compreenderam o conceito de progressão geométrica, pois 

determinaram que a sequência que se evidência a progressão geométrica é 

representada pela soma das variáveis. 

A justificativa não tem nenhuma interação com uma resposta mais 

signficiativa. 

“Geométrica, pois a soma na tabela acima diminui a cada ano, dando ao césio 

meia-vida.” 
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Dupla 05 - João - José 

 

Item “b” 

 

A tabela foi bem caracterizada quanto às variáveis, as sequências 

possuem a identificação das regularidades propostas na atividade. 

Os valores propostos representam a resposta que descreve a situação. 

 

 

 

 

Item “c” 

 

O conceito progressões e de função foram estruturados e representados de 

forma significativa, pois a dupla conseguiu relacionar a ideia de progressão 

geométrica e a de variável dependente. 

“É possível associar a sequência obtida a uma progressão geométrica” 
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Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 
Item “b” 

 

O grupo não teve problema para descrever as relações entre tempo e meia 

vida. 

Não tem dificuldades quanto ao trabalho com números na representação 

decimal, pois descreveram a meia vida por meio de calculo mental. 

A atividade de modelagem para esta dupla que desenvolveu nas relações 

de análise dos dados propostos, argumentação e verificação do resultado em 

cada momento. Não houve um processo de ruptura na estruturação das novas 

ideias, pois relacionavam o conceito de função, de progressão de forma 

significativa para solucionar o problema proposto. 

 

 

 

 
Item “c” 

 
A dupla entende o significado das representações decimais ou fracionárias, 

apesar do aluno utilizar o ponto para descrever os números decimais, tal qual a 

calculadora. Indaguei sobre o motivo e ele disse ser hábito devido às 

calculadoras. 

Apesar desta relação com a pontuação, ele entende o significado das 

representações decimais. 

“Progressão Geométrica, pois está multiplicando por 0,5”. 
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Dupla 07 – (Fernanda – Jussara) 

 

Item “b” 

 

 

 

A dupla desenvolveu a atividade sem dificuldade, no entanto solicitou se 

poderia utilizar à calculadora, pois não saberia realizar divisões com números 

decimais. 

A dupla não teve problema para descrever as relações entre tempo e meia 

vida. 

 

 
Item “c” 

 

“É uma Progressão Geométrica porque ela esta multiplicando” 
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A dupla entendeu que a multiplicação entre as razões estabelece uma 

relação de progressão geométrica.  

 

 

Itens  d - e - f - g 

 

D) Sé é possível à associação, qual a razão que possibilita a sequência? 

 

Nas atividades anteriores do Caderno do Aluno, Vol. 01 são tratadas 

situações de aprendizagem que descrevem análise de sequências e 

regularidades, no Vol. 02, são propostas situações de aprendizagem que 

favorecem a análise das sequências, a razão estabelecida entre os valores 

propostos na sequência. Este processo favorece a construção do conceito de 

função, pois busca relacionar as variáveis e perceber regularidades existentes 

entre as mesmas. 

Dessa forma é possível descrever a relação existente entre as variáveis 

utilizadas na situação de aprendizagem como um movimento que busca uma 

aprendizagem significativa proposicional para o conceito de função exponencial, o 

qual é o objetivo da atividade. 

A forma com a qual o aluno entenderá a razão em uma sequência será 

importante para que atue como subsunçor para a relação entre progressão 

geométrica e função exponencial. 

O objetivo dos itens (d, e, f, g), é estabelecer uma relação com o conceito 

de progressão geométrica por meio da análise da sequência e sua estrutura, 

quanto à posição dos termos ou variáveis. 

Houve uma melhora quanto as discussões e análise da situação problema, 

as duplas voltaram as questões anteriores em relação as discussões e 

melhoraram os argumentos quanto ao que acontece entre os termos da 

sequência, apesar de não constituírem as respostas de forma correta. 

As representações decimais ou de frações também constituíram um 

obstáculo na resolução da atividade proposta. 
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Resposta considerada correta pela professora: A razão representada 

por número decimal ou fração ½. Nesse item a importância de qual o 

entendimento que o aluno têm em relação à interdependência das 

variáveis e a ideia de razão. 

 

E) Que número poderia ser considerado como o primeiro da sequência? 

 

Resposta considerada correta pela professora: A observação da 

sequência construída nos itens anteriores e a ligação das estruturas semelhantes 

dessa sequência com o conceito de progressão geométrica. 

A resposta adequada: 100%  

 

F) Qual a quantidade de termos desta sequência? 

 

Resposta considerada correta pela professora: A resposta desse item é 

aberta, pois a variável dependente tende a zero. O objetivo dessa questão é 

levantar questões sobre o infinito durante o processo ou mesmo após o término 

da atividade. 

 

G) Identifique a Fórmula do Termo Geral da sequência obtida utilizando os 

números propostos na tabela construída? 

 

Resposta considerada correta pela professora: A dupla deverá 

relacionar os itens utilizados na situação de aprendizagem com o Termo Geral da 

Progressão Geométrica. 

O objetivo é identificar relações entre a Progressão Geométrica e Função 

Exponencial, a fim de estabelecer conexões que fortaleçam a ideia sobre o 

conceito básico de Função Exponencial. 
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Dupla 01 - Antonio – Marcia  

 

Item “d” 

 

“A razão da PA é + 30 e a razão da PG é ÷ 2 

 

 

 

A dupla não percebe a relação de interdependência entre as variáveis 

justificadas no enunciado do item “c”. 

“Observando a tabela, considerando que o percentual se modifica em 

função dos anos de semidesinegração...” 

O conceito de razão é evidenciado na análise da sequência estabelecida 

entre os anos, no entanto não ocorre o mesmo processo quanto à relação na 

sequência de porcentagem que representa o conceito de progressão geométrica. 

Os ideias de conceitos utilizados para definição de sequência como 

progressão aritmética foram estruturados de forma significativa e de acordo com a 

estrutura do conceito de progressão aritmética. Quanto à progressão geométrica, 

o conceito não esta internalizado pelo aluno, não houve ligações mais 

significativas com a estrutura do significado real de progressão geométrica. 

Um dos fatores que pode descrever a não conexão neste caso, as novas 

ideias não se relacionam de forma lógica e clara com nenhuma ideia já existente 

na estrutura cognitiva, são decoradas. São armazenadas de forma arbitrária, o 

que não garante a flexibilidade no seu uso. 

No momento em que a dupla buscou relações com a progressão 

geométrica, o conceito não esta estruturado de forma substancial, então o fato de 

não relacionarem a ideia de metade com a representação decimal foi o suficiente 

para não representar a ideia de conceito da progressão de forma adequada. 
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Item “e” 

 

“O primeiro número da PA é 30 e o primeiro da PG é 100%” 

 

 

 

Quanto à ideia de primeiro termo de uma sequência, a interpretação é 

correta. 

 

 

Item “f” 

 

“Em ambas como a PA e PG são 10 termos” 

 

 

 

A ideia da quantidade de termos está ligada à tabela que fizeram no item B, 

na qual a variável dependente tente a zero. Eles perceberam que não havia fim 

na sequência, então contaram o número de itens que havia na sequência. 

 

 

Item “g” 

 

“PA (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300) 

PG (100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125; 1,5625; 0,78125; 0,390625; 0,1953125) 

PA = 30 + 30.9  = 300 

PG = 100 . 0,5
9 

= 51.200” 
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A não consolidação da ideia de função e interdependência trouxeram como 

consequência a análise das duas sequências da função, da variável dependente e 

da independente. 

No desenvolvimento da tabela é perceptível a não relação entre as 

variáveis de forma contextualizada, pois os trinta primeiros anos a contaminação 

continuaria em 100%. 

A dupla modificou a ideia da razão na progressão geométrica após 

relacionar a ideia do conceito de progressão geométrica. Ao substituir as variáveis 

percebeu que a progressão geométrica não possuía uma representação 

condicionada pela divisão, à dupla discutiu sobre o significado de metade até 

chegar à razão de forma considerável (0,5). 

A análise do modelo de progressão geométrica e a substituição dos valores 

da função ocorreram de forma adequada, no entanto no resultado da operação 

não foram consideradas as casas decimais de forma adequada. Esse resultado 

trata-se da dificuldade de considerar representações decimais na multiplicação. 
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Dupla 02 – Denise – Mara  

 

Item (d-e-f) 

 

A razão descrita representa o resultado correto, se considerada a relação 

da porcentagem em função do tempo. 

 

 

 

 

Item “g” 

 

“ 100 + 6.29 = 274” 

 

 

 

Não existe uma representação significativa na estruturação da ideia de 

conceito de progressão geométrica e progressão aritmética. Esse processo 

desencadeou a utilização e substituição das variáveis de forma inadequada. 

A ideia do significado dos termos na progressão, seja geométrica ou 

aritmética não foi estruturado, apenas houve mecanização quanto às operações 

existentes no Termo Geral. 

Esse processo é evidenciado quanto se utiliza o número 29, o a qual 

representa os anos no lugar da razão ½. 
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Dupla 03 – Jose - Marcos 

 

Itens (d-e-f) 

 

“f) Na tabela da pergunta b não há uma quantidade de termos exatos, essa 

questão só teria fim se tivéssemos um número de termos exatos.” 

 

 

 

A estruturação do conceito de função é significativa, pois o grupo 

argumenta, relaciona com as situações propostas na situação de aprendizagem, 

assim como, utilizou estes conhecimentos de forma organizada para resolver a 

situação proposta. 

Nesses itens, tal qual nos outros o grupo conversa bastante e discute a 

quantidade de termos existente na tabela. 

A questão não ficou clara quanto à quantidade de termos, e o grupo 

percebe este fato, pergunta como descrever o processo de semidesintegração 

total, ele ocorre? 

Os alunos percebem que o processo tende a zero, no entanto não chega a 

0. 

 

Itens (g) 

 

 

 

Nesta questão realizam a substituição de forma correta, não utilizaram os 

parênteses na representação fracionária, apesar da ideia do expoente ser 

considerado para o numerador e denominador. 
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A dupla utilizou a variável x para representar o Termo Geral, questionei 

quanto ao motivo, e descreveram a variável apenas como incógnita. 

É importante a ideia que se tem da utilização das variáveis em diferentes 

contextos. 

 

 

Dupla 04 – Luciene - Arnaldo  

 

Itens (d-e-f) 

 

 

 

Não existe uma representação significativa na estruturação da ideia de 

conceito de progressão geométrica, progressão aritmética e conceito de função. 

Na leitura da situação de aprendizagem também houve rupturas quanto ao 

significado. 

 

 

Itens “g” 

 

A questão g, o grupo novamente descreve uma confusão quanto ao 

entendimento de Progressão, seja Geométrica ou Aritmética. Eles percebem que 

ocorre a relação entre as variáveis na expressão metade, no entanto não 

compreendem o “por quê”, “como”. 
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Dupla 05 - João - José 

 

Item “d” 

 

 

 

A dupla expressa a “recomposição do percentual de semidesintegração”. 

Não conseguem representar a metade por meio do conceito da Progressão 

Geométrica, pois entende a metade como divisão. 

A utilização de representações de números fracionários se institui um 

obstáculo para a estruturação de novos conceitos. 

 

 

Itens (e-f) 

 

As questões e, f estão centradas na mesma ideia. Os alunos entendem o 

conceito de Progressão Geométrica ou Aritmética, ao responder o item b, no 

entanto não compreendem as representações decimais ou de frações. 

No entanto essa ideia de modificação do primeiro Termo como 25% não 

possui uma representação lógica da situação proposta no inicio da atividade, no 

entanto a dupla não percebe este contexto. 
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Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 

A dupla compreendeu e realizou as conexões com subsunçores. A ideia de 

relação entre função e progressão geométrica se estabeleceu, pois os alunos 

questionaram quanto à semelhanças e diferenças nas sequências de função 

exponencial e progressão geométrica. 

 

 

 
 

Item “g” 

 

 

 

O grupo descreveu de forma correta o Termo Geral da Progressão 

Geométrica. 

 

 
Dupla 07 – (Fernanda – Jussara) 

 

d) A razão é 0,5 e) 100% f) 8 termos  g) 0,78125=100 * 0,5
7 

 

 

 

A dupla compreendeu e realizou as conexões com subsunçores. Percebeu 

a relação entre a Progressão Geométrica e Função exponencial. 
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QUESTÃO 02 

 

O Iodo 131 sua meia-vida é curta (apenas 8 dias) e depois de cerca de 

2 meses terá caído para 1% do montante de isótopos radioativos original 

porém, ao contrário do Césio, com o qual não temos afinidade orgânica, 

nosso organismo absorve iodo (acumula na glândula tireóide) e nesse 

período de 2 meses é capaz de causar câncer. Aqueles que têm quantidades 

de iodo praticamente saturada na tireóide correm menos risco. 

O iodeto de potássio pode ser empregado para prevenir danos à 

glândula tireóide. Quando tomado em doses elevadas, ele satura essa 

glândula com iodo. Isso evita que ela absorva o iodo-131, isótopo radiativo 

que provoca câncer. Por isso, o governo japonês tem estocado pastilhas de 

iodeto de potássio, que são distribuídas à população em caso de 

necessidade. 

Se uma pessoa, sem saber, continuar tendo contato com a quantidade 

de 120 gramas do Iodo 131, mas esta tomando o iodeto de potássio, o qual 

permanece no organismo por 24 horas. Qual o período que deverá continuar 

tomando o medicamento para não contrair câncer? 

 

 

Questão 02 

 

Se uma pessoa, sem saber, continuar tendo contato com a quantidade 

de 120 gramas do Iodo 131, mas esta tomando o iodeto de potássio, o qual 

permanece no organismo por 24 horas. Qual o período que deverá continuar 

tomando o medicamento para não contrair câncer? 

Nesse contexto é perceptível que as duplas analisam a situação de 

aprendizagem de forma mais ampla e buscam dados que possibilitem a resolução 

do problema. 

Articulam suas respostas de forma mais significativa quanto as 

proposições. 
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Resposta considerada correta pela professora: Ao realizar a leitura do 

texto, a resposta é transmitida no inicio do texto, “... e depois de cerca de 2 meses 

terá caído para 1% do montante de isótopos radioativos original porém, ao 

contrário do Césio, com o qual não temos afinidade orgânica, nosso organismo 

absorve iodo (acumula na glândula tireóide) e nesse período de 2 meses é capaz 

de causar câncer...”. 

No entanto se o aluno quiser também é possível calcular o período por 

meio da relação entre quantidade de iodo e tempo, chegando a uma massa 

aproximada de 0,9 para 56 dias. 

O objetivo dessa questão é a análise dos dados e a relação entre os 

mesmos, analisar se o aluno tornou significativa a ideia de meia vida. 

 

 

Dupla 01 - Antonio – Marcia  

 

A dupla a princípio não conseguiu utilizar os dados propostos na situação 

para resolução do problema. 

Para a solução do problema é necessário relacionar o período de oito dias 

com a quantidade de material. O período de 24 horas que o remédio fazia efeito 

também gerou dúvidas. No entanto discutiram e chegaram a um valor, este valor 

provêm da ideia de não ser mais que 1% da concentração de iodo. 

“Ele terá que tomar a pastilha por 80 dias para ficar com menos de 1%” 
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Dupla 02 – Denise – Mara  

 

Utilizando a ideia de progressão geométrica, a dupla chegou à quantidade 

de dias. O número obtido não possui uma determinada lógica de descrição quanto 

ao raciocínio, pois a quantidade de meia vidas não foi utilizada na descrição do 

problema. Como o valor obtido tem lógica ele foi mantido pela dupla, esta foi a 

argumentação. 

 

“O período que deverá continuar tomando é de 60 dias para não contrair o 

câncer.” 

 

 

 

 

Dupla 03 – Jose - Marcos 

 

A dupla descreveu a resposta em contas que realizaram quanto à 

proporção. Houve um cálculo que realizaram que justificou a relação entre o 

tempo e meias vidas, a relação com o período de dois meses que o problema 

havia proposto. Os alunos perceberam que no texto havia as respostas que 

possibilitavam a solução. 

“O Iodo 131 não tem fim, porém se uma pessoa ter contato com o Iodo por 

exemplo 120 gramas, ela terá que tomar o medicamento durante um mês e meio 

(ou mais) para ter menos risco de contrair o câncer.” 
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Dupla 04 – Luciene-  Arnaldo  

 

O grupo passou a ler o texto com mais atenção e identificar a situação e 

relações determinantes para a solução do problema. Houve um desenvolvimento 

quanto ao entendimento de tabela, da razão as das sequências. O grupo utilizou à 

calculadora, pois têm dificuldades com representações decimais. 

Na sequência, na segunda meia vida houve uma ruptura de 16 dias para 

32 dias, demonstrando como resultado aproximadamente 0,46 para 72 dias, o 

que representaria 64 dias. No entanto a sequência de relações foi estabelecida de 

forma significativa, a dupla se desenvolveu da primeira atividade para esta de 

forma expressiva. 

“O iodo tem meia vida e dura 8 dias, no organismo dura 24 horas, no caso ele 

teria que continuar tomando 72 dias. 
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Dupla 05 - João - José 

 

O grupo discutiu quanto à resposta, no entanto não houve compreensão de 

como relacionar as informações. A ideia de horas confundiu o grupo na 

associação da meia vida com o iodo (remédio). 

 

 

 

 

Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 

O grupo interpretou corretamente a situação, e efetuou relações entre as 

variáveis propostas pelo problema chegando a uma resposta considerável. No 

entanto houve a contagem da meia vida desde o primeiro momento, não havendo 

o período de 8 dias iniciais. 

“Deverá tomar o comprimido m 56 dias” 

 

 

 

 

Item “a” 

 

A) Análise o gráfico e formule uma tabela com o período de semidesintegração 

do Iodo. 
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A leitura de diferentes representações é uma forma de estabelecer 

conexões que representem ideias mais significativas que contribuíam na 

estruturação do conhecimento e então a internalização de novas ideias. 

As representações diferenciadas de uma mesma ideia de um objeto de 

aprendizagem, pode conforme Ausubel ter um significado “conotativo”, construido 

pelo individuo de maneira particular. Para alguns existe a habilidade na recepção 

pela representação escrita, para outros o objeto se efetiva em sua estrutura como 

representação gráfica. 

O processo cognitivo possibilitará maiores vinculos com ideias novas e 

subsunçores se existirem atividades que estimulem representações diferentes em 

diferentes contextos. 

 

Resposta considerada correta pela professora:  

 

 

 

 

 

 

 

Peso (g) dias 

120 0 

60 8 

30 16 

15 24 

7,5 32 
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Dupla 01 até Dupla 07 

 

A leitura do gráfico foi realizada de forma satisfatória. Todas as duplas 

conseguiram realizar transferência de informações do gráfico para tabela. 

A ideia meia vida para os grupos esta mais clara, ficando mais fácil a leitura 

e interpretação dos dados em diferentes contextos. Ideias de relações foram 

estabelecidas entre as variáveis, seja na relação de interdependência ou mesmo 

quanto a análise das sequências e razões. 

 

 

 

 

Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 

 

 

 

 

Item “b” 

 

B) Quantas meias-vidas o iodo 131 passou para ter uma massa equivalente há 

32 dias? 
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Esse item tem por objetivo a análise global da quantidade de meia-vida e 

sua relação posterior com a função como variável independente. 

A relação a ser estabelecida entre os subsunçores da ideia de progressão 

geométrica ainda será utilizado como meio para análise das relações existentes 

entre as variáveis da função exponencial. 

 

Resposta considerada correta pela professora: 4 meia-vidas 

 

Duplas – 02 até Dupla 07  

 

As duplas descreveram a resposta de forma correta, se basearam na 

leitura do gráfico para responder. A dupla 6 não analisou as interações entre os 

dias e a meia vida, apenas contou o número de itens na tabela para verificar a 

quantidade de meia-vida existente. 

 

Dupla  02 até 7 Dupla 01 

  

 

 

QUESTÃO 03  

 

O objetivo desta questão é a validação do modelo de semidesintegração 

utilizando a ideia de progressão geométrica como subsunçor para a formulação 

das relações algébricas da função exponencial. 

Houve a percepção por parte dos grupos da relação de interdependência, 

eles observaram uma sequência que representa uma progressão aritmética e a 

progressão geométrica, no entanto não estabeleceram qual variável seria a 

dependente ou independente na relação. 
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Se considerarmos o último termo da sequência = f(x), primeiro termo = 

peso inicial, razão = meia vida e x a quantidade de meia-vidas, como seria 

possível expressar algebricamente qualquer período de semidesintegração 

utilizando estes termos algébricos? 

 

Resposta considerada correta pela professora:  

f(x) = peso . (1/2)
quantiuante de meia-vidas 

 

Análise e relacionamento da álgebra com a função. 

 

 

Duplas 01 - 02 e 04 

 

As duplas não estabeleceram a relação quanto à dependência da função. 

O primeiro termo representa o peso, a razão é estabelecida por meio da 

variável independente da função (tempo), a qual retrata uma sequência de PA. 

A quantidade de termos no item anterior foi identificada pela dupla como 

referência a quatro meia-vidas, no entanto ela não foi identificada pela dupla 

neste item. 

A ideia do conceito de função da relação de interdependência é importante 

na leitura e relação entre as demais estruturas a serem construídas durante a 

atividade. 

 

Dupla 01 - Marcia Dupla - Antonio 
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Dupla 03 – 07 – Jose -  Marcos 

 

Essa dupla relacionou as ideias anteriores ao novo conceito. As ideias de 

Progressão Geométrica e função foram utilizadas na constituição do Modelo de 

Função Exponencial. 

 

 

 

 
Dupla 05 - João  - José 

 

 

 

A ideia do conceito de função quanto a interdependência e o conceito de 

progressão geométrica não se relacionaram com as ideias de função exponencial. 

Não houve um aprendizado do conceito de progressão e função de forma 

significativa. 

 

 
Dupla 06 - Marcos - Geovana 

 

Apesar deste grupo não ter considerado em momentos anteriores as 

relações de progressão geométrica para sequência, no final do processo ele 

realiza uma analogia quanto à sequências e à álgebra proposta, para progressão 

aritmética e para progressão geométrica. 

Perguntei ao grupo quais diferenças representavam as duas relações 

algébricas. 
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Perguntei qual dos modelos representa a relação de semidesintegração. A 

resposta foi de que o modelo da progressão geométrica é o que corresponde a 

semidesintegração. 

 

 

F(x) = massa x meia vida 
quantiuante de termos 

 

F(x)=120 x 0,5
4 

F(x)=120 x 0,0625  PG (peso-gramas) 

F(x) = 7,5 

 

F(x)=120 + 8 x 4
 

F(x)=120 + 32      PA  (tempo-dias)) 

F(x) = 156 

 

 

 



 114 
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Considerações Finais 
 

 

Nessas conclusões espero responder as duas questões que nortearam 

esta pesquisa, mais especificamente: (a) A modelagem na sala de aula, em uma 

escola pública, pode levar o aluno a participar de seu aprendizado? e (b) A 

utilização da modelagem como metodologia de ensino pressupõe que o aluno 

apresente a situação a ser modelada. No caso em que é o professor que 

apresenta essa metodologia perde suas características?Ficou claro para mim que 

essas duas questões se entrelaçam e se superpõem. Busco indicar meu percurso 

e questionamentos subjacentes às duas questões, e que estão apresentados na 

literatura específica. É o que passo a descrever a seguir. 

Ao iniciar esta pesquisa questionei a possibilidade de utilizar em sala de 

aula, de escola pública, a modelagem matemática como estratégia de ensino. E 

se ela favoreceria o aluno a construir seu aprendizado, a aprender a aprender. 

Os estudos que realizei com pesquisas existentes sobre a utilização da 

modelagem em sala de aula só reforçaram a existência de muitas ações a serem 

controladas o que ressaltou a complexidade dessa metodologia. Por exemplo, a 

necessidade de reformulação das atividades de modo a atingir seus objetivos. A 

escolha de um modelo, mesmo que simples, não é de imediato um fator de 

motivação para os estudantes, pois a relação do conteúdo matemático (Função 

Exponencial) e a situação de semi-desintegração do césio e iodo (situação real) 

não se estabelece de pronto. Para resolver essa situação tive que dedicar algum 

tempo, mais exatamente vinte e cinco minutos, para explicar o significado de meia 

vida e o cálculo da metade de algo. Eu havia feito com eles a leitura do texto e 

imaginava que seria suficiente para que eles entendessem a situação real que 
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estava expressa no modelo. Mas isso não ocorreu e então tive que fazer 

explicações.  

Um dos itens que mais são discutidos nas pesquisas quanto à dificuldade 

de utilização da modelagem, diz respeito ao programa do currículo. São muitos os 

conteúdos desse programa e ao se trabalhar com essa metodologia é possível 

que não se dê conta de todos os conteúdos descritos para o período.  

Em minha experiência não pude avaliar suficientemente esse aspecto, pois 

não trabalhamos com a modelagem no curso regular. De fato realizei uma 

atividade extra-classe com apenas aproximadamente 15% dos alunos. É meu 

pensamento de que seria muito difícil abordar todos os conteúdos do programa 

por meio de modelagem, e com toda a classe, mas que se poderia escolher 

tópicos considerados mais difíceis e/ou importantes.  

É também indicado pelas pesquisas que a utilização da modelagem como 

metodologia de ensino é mais lenta devido à interdisciplinaridade que exige 

múltiplas relações entre conteúdos diversos. 

Concordo com essa conclusão, mas, no entanto destacamos que as 

vantagens obtidas superam aquela dificuldade. Pois em meu caso, em que sugeri 

o modelo, foi possível estabelecer a situação de aprendizagem desejada, 

favorecer o interesse da turma pelo novo conteúdo e o tempo que ocupei para 

desenvolver a situação proposta, não foi muito maior do que se eu tivesse usado 

uma abordagem tradicional: explicação, exercícios. Foram duas aulas. 

Esses considerandos permitem expressar como conclusão que mesmo em 

situações estruturais diversas, a utilização da modelagem traz vantagens para o 

ensino. A desejada participação do aluno é perceptível. Nesta pesquisa pude 

constatar que eles de fato se interessaram pela atividade, fizeram perguntas.  

Mais especificamente durante a aplicação da atividade o interesse era 

grande sobre o assunto que transcorria e sobre as relações matemáticas que 

possibilitavam explicar o fenômeno. Um porcentual significativo dos alunos pode 

mesmo estabelecer a relação expressa no modelo entre uma Função Exponencial 

e a desintegração do césio e iodo. Esses resultados não ocorriam em outras 

aulas com abordagens tradicionais.  
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O que está conforme Ausubel (apud, Moreira, 1999, p. 154): 

“Uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, 
portanto, é que o material a ser aprendido seja relacionável à estrutura 
cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal...” 

“... mas também que o aprendiz tenha disponível em sua estrutura 
cognitiva os subsunçores adequados...” 

“... que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de maneira 
substantiva e não arbitraria o novo material...” 

 

Uma conclusão que pude tirar desta pesquisa é que a modelagem é 

profícua se houver investimento em, segundo Ausubel, ideias ancoras para 

facilitar o aprendizado. 

Isso porque durante a atividade foi perceptível a não fundamentação do 

conceito de função por alguns grupos interferindo no desenvolvimento da situação 

de modelagem, outros grupos não haviam fundamentado o conceito de 

progressão geométrica. 

Eu tinha a expectativa que todos os alunos tivessem essas ideias âncoras, 

pois são alunos meus, com os quais eu havia trabalhado o conceito de função, 

conforme proposto no caderno do aluno da SEE-SP.  

Após a experiência da modelagem pude inferir que as dificuldades 

apresentadas na compreensão do conceito de função e progressão geométrica 

por alguns de meus alunos não foram detectadas em avaliações anteriores 

indicando outra vantagem na utilização da modelagem, pois um conteúdo que 

modela uma situação do real precisa estar bem entendido.  

Isso porque a modelagem envolveu o aluno em um processo de 

comprometimento com a situação de aprendizagem o que despertou o interesse 

do aluno para com a atividade.  

Neste tópico das conclusões quero também deixar registrado outro 

questionamento efetivado durante a pesquisa que é o como trabalhar tantos 

conceitos utilizando modelagem. 
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A ideia que formei com essa experiência foi a de utilizar atividades mais 

simples ou outras mais elaboradas, dependendo da abrangência das ideias 

âncoras e da dificuldade do conteúdo específico a ser trabalhado.  

A concepção de modelagem utilizada nesta pesquisa, caso 1 de Barbosa, 

na qual o professor apresenta a situação foi adequada para meu estudo, pois não 

percebi descaracterização dos aspetos principais da modelagem, quais sejam: 

investigação, levantamento de dados e validação. Mesmo assim penso ser 

interessante poder assumir outras concepções de modelagem nas quais a busca 

do tema/modelo seja feita pelo aluno, para possibilitar a aprendizagem de 

levantamento de dados ampliando seu universo de informações. É uma proposta, 

como desafio, a ser feita por mim em outro momento, com meus alunos na sala 

de aula. Penso que esta pesquisa me estimulou a desenvolver outros trabalhos 

similares, ou mesmo incorporar em minha prática docente.  

Quanto a questão da modelagem sócio-critica, conforme Barbosa destaca, 

ou mesmo Skovsmose, uma matemática reflexiva, pude observar que a situação 

de modelagem efetivada criou um ambiente de questionamentos entre os alunos 

quanto à radioatividade, à utilização da radioatividade, formas de gerar energia e 

meio ambiente. No contexto desta atividade os questionamentos foram mais 

pontuais não abrangendo uma análise da matemática na sociedade de forma 

crítica. Houve sim argumentações sobre questões interdisciplinares, como por 

exemplo a necessidade de se estabelecer vínculos entre conteúdos de áreas 

diversas como Física (radiatividade) e Química (meia-vida dos componentes césio 

e iodo) e evidentemente Matemática (Função Exponencial) . 

Mas acredito que seja possível elaborar atividades que descrevam uma 

relação mais critica quanto ao papel da matemática na realidade.  

A importância de efetivar abordagem de ensino mais eficazes para a 

aprendizagem se faz necessário, pois em minha prática docente posso detectar 

que é grande o número de alunos desinteressados e atribuir a isso a evasão 

escolar e problemas disciplinares. 

A proposta de realização de atividades de modelagem com a 

interdisciplinaridade e a participação de outros professores de outras disciplinas, 

pode ser um caminho para o enfrentamento dessas questões.  
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ANEXO 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01 

Desenvolvimento e Análise do Texto “Radioatividade Sim ou Não” 

 

RADIOATIVIDADE “SIM OU NÃO” 
 

A radioatividade, quando utilizada de forma controlada, pode trazer 

muitos benefícios para o homem. Hoje em dia ela é utilizada sob três formas 

básicas: 

4- Uso da energia do núcleo do átomo; 

5- Uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria e 

velar filmes (raios X);  

6- Uso da capacidade (Radioterapia ou esterilização de material 

médico);  

 

Ao mesmo tempo em que as radiações podem trazer benefícios para a 

humanidade, também podem trazer malefícios como, por exemplo, a bomba 

atômica.  

A Área que mais utiliza a radiação hoje em dia é a medicina, como na 

radiologia, na radioterapia e na medicina molecular.  

A incidência da radiação sobre o tecido humano pode causar câncer. 

Então surge a dúvida: por que os médicos utilizam a radiação no 

combate ao câncer? 

Embora pareça incoerente, não é. As células cancerosas são mais 

fracas que as normais, por isso uma dose controlada de radiação incidindo 

apenas no local do tumor pode matar as células cancerosas. 

Para isso, são usadas radiações provenientes da desintegração do 

cobalto 60 ou césio 137. 
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O tempo para desintegração da metade dos átomos radioativos 

inicialmente presentes em qualquer substância radioativa recebe o nome de 

meia-vida, ou período de semidesintegração. 

Seu símbolo é T 1/2  ou P. 

Por exemplo, o cobalto 60, usado na medicina, possui meia vida igual 

há cinco anos. Isso significa que uma amostra de 120 gramas de cobalto 60, 

após cinco anos terá apenas 60 gramas. 

 
http://www.if.ufrj.br/teaching/radioatividade/utilizacao.html 

Texto Adaptado 

 

 
Questão  01 

 

Desde o acidente nas usinas nucleares de Fukushima-Japão, o noticiário 

mundial vem alertando para o perigo da presença dos isótopos 

137

Cs e 

131

I, sem citar 

outros isótopos, certamente presentes e mais abundantes naquelas usinas.  

Por que então se fala tanto no 

137

Cs (Césio 137) e no 

131

I (Iodo 131)? A 

explicação está no fato de que, os outros elementos possuem meia vida muito curta. Já 

o 

137

Cs é radioativo, volátil (T fusão = 28

o

C) e o pior: tem meia vida de cerca de 30 

anos. 

Para que um montante inicial disperso na natureza caia para 

aproximadamente 1% do inicial, teríamos que esperar da ordem de 2 séculos 

(aproximadamente 7 meia-vidas).  

 Hoje no Japão ainda existe a contaminação, mas para analisar os prejuízos a 

saúde da população apenas será possível daqui a cerca de dois anos, 

aproximadamente.  

 Não se tem uma dimensão exata da extensão do acidente, pois o Césio 

contamina o solo, que contamina outros seres vivos que são consumidos pelas pessoas 

e o Iodo 131, apesar de ter meia-vida curta, também contaminou a água, mares e 

seres vivos que são consumidos pelas pessoas.  

 http://fisicafacil.wordpress.com/2011/03/24/perigo-do-cesio-137-e-iodo-131/ 

 Texto Adaptado 
 
 

 

Item a - No ano de 2071, aproximadamente, a cidade de Fukushima no Japão ainda 

estará contaminada com que porcentagem de material radioativo, levando-se em 

conta apenas o Césio 137? 
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Item b - Construa uma tabela descrevendo o período de semidesintegração do Césio 

137, sabendo que não existe mais nenhum vazamento na Cidade de Fukushima, se 

levando em conta o percentual de contaminação atual em 100%. 

 
Item c - Observando a tabela, considerando que o percentual se modifica em função 

dos anos de semidesintegração do Césio 137. É possível associar a sequência obtida a 

uma Progressão Aritmética ou Progressão Geométrica? Justifique sua resposta. 

 

Item d - Sé é possível à associação, qual a razão que possibilita a sequência? 

 
Item e - Que número poderia ser considerado como o primeiro da sequência? 

 
Item f -  Qual a quantidade de termos desta sequência? 

 
Item g - Identifique a Fórmula do Termo Geral da sequência obtida utilizando os 

números propostos na tabela construída? 
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Questão  02 

O Iodo 131 sua meia-vida é curta (apenas 8 dias) e depois de cerca de 

2 meses terá caído para 1% do montante de isótopos radioativos original 

porém, ao contrário do Césio, com o qual não temos afinidade orgânica, 

nosso organismo absorve iodo (acumula na glândula tireóide) e nesse 

período de 2 meses é capaz de causar câncer. Aqueles que têm quantidades 

de iodo praticamente saturada na tireóide correm menos risco. 

O iodeto de potássio pode ser empregado para prevenir danos à 

glândula tireóide. Quando tomado em doses elevadas, ele satura essa 

glândula com iodo. Isso evita que ela absorva o iodo-131, isótopo radiativo 

que provoca câncer. Por isso, o governo japonês tem estocado pastilhas de 

iodeto de potássio, que são distribuídas à população em caso de 

necessidade. 

Se uma pessoa, sem saber, continuar tendo contato com a quantidade 

de 120 gramas do Iodo 131, mas esta tomando o iodeto de potássio, o qual 

permanece no organismo por 24 horas. Qual o período que deverá continuar 

tomando o medicamento para não contrair câncer? 

Item a -  Analise o gráfico e formule uma tabela com o período de semidesintegração 

do Iodo. 
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Item b -  Quantas meias-vidas o iodo 131 passou para ter uma massa equivalente há 

32 dias? 

 
Questão 03 

 
Se considerarmos o último termo da sequência = f(x), primeiro termo = 

peso inicial, razão = meia vida e x a quantidade de meia-vidas, como seria 

possível expressar algebricamente qualquer período de semidesintegração 

utilizando estes termos algébricos? 
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O objetivo deste trabalho é a análise das possibilidades para o 

desenvolvimento de atividades com modelagem matemática no ensino de Função 

Exponencial para turmas do Primeiro ano do Ensino Médio de forma significativa.  

Atividades elaboradas de forma que possibilitem a aprendizagem 

significativa pelo aprendiz é fundamental na construção da estrutura cognitiva, a 

aprendizagem por experiências com a construção de modelos pelo aluno é um 

exemplo de atividade. 

A aprendizagem significativa pretendida com esta pesquisa está posta por 

Ausubel (Moreira, 1999, p. 151) quando afirma que “a aprendizagem significativa 

é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto especificamente relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo”. 

E ainda para que o aprendizado seja algo constante e internalizado, é 

necessário que seja construído de forma estruturada, com significado para o 

aprendiz. Dessa forma o aprendizado passa a representar na estrutura cognitiva 

um ponto de ligação entre ideias significativas que podem contribuir como elos na 

construção de novos conceitos. 

Em nosso trabalho, a interação entre o que o aluno já sabe e o novo se faz 

mediante a conexão entre aprendizagem da Progressão Geométrica e a de 

Função Exponencial, utilizando um modelo que favoreça esse processo de 

interligação. 
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O processo de modelagem utilizado nesta pesquisa baseou-se no primeiro 

dos três casos propostos por Barbosa (2001). A escolha deveu-se ao fato de ser 

mais apropriada para o nível de ensino e da condição da escola, ou seja, é uma 

escolha pragmática. Nesse caso, o professor apresenta a descrição de uma 

situação-problema, com as informações necessárias à sua resolução, e o 

problema formulado.  

Uma discussão no sentido de utilizar a metodologia de modelagem nos 

processos de ensino e de aprendizagem deve ser realizada no contexto escolar.  

A aplicação de atividades com modelagem é uma possibilidade de uma 

aula diferente e interessante. 

A modelagem é uma das alternativas para os processos de ensino e de 

aprendizagem mais significativo. Nesse trabalho apresento uma ideia da 

utilização da modelagem matemática para o ensino e aprendizagem do conceito 

de função exponencial. 

O texto utilizado para a atividade de modelagem foi escolhido por se tratar 

de um assunto que se relaciona com a sociedade em geral. 

Os assuntos que são considerados nas atividades podem despertar o 

interesse pela atividade, pois são atuais e referem-se a uma problemática atual. 

A utilização de energia pela sociedade é um dos problemas complexos que 

hoje vivenciamos. A relação com a produtividade e o uso dos meios naturais 

torna-se uma discussão crítica e que possibilita a analise do papel da matemática 

nesse processo. 

É interessante analisar se a população vem crescendo e de que forma 

acontece este crescimento. Ao analisar o crescimento populacional, no site é 

possível verificar a quantidade de pessoas que nasce e morre diariamente. Esta 

equação demonstra que a qualidade de vida possibilita menos óbitos e mais 

nascimentos. Conforme os países também são possíveis verificar diferenças e 

analisar possíveis motivos para que elas existam. 

Estas questões são interessantes de serem trabalhadas de uma forma 

interdisciplinar. Uma analise critica quanto ao crescimento ou não crescimento em 

determinados países. Quais relações são estabelecidas pelo mercado de 
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consumo ou mesmo qual o reflexo deste processo no meio ambiente em longo 

prazo.  

 

PRODUTO FINAL: Uma proposta para a introdução ao conceito de Função 

Exponencial, utilizando a modelagem. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01 

Desenvolvimento e Análise do Texto “Radioatividade Sim ou Não” 

 

RADIOATIVIDADE “SIM OU NÃO” 
 

A radioatividade, quando utilizada de forma controlada, pode trazer 

muitos benefícios para o homem. Hoje em dia ela é utilizada sob três formas 

básicas: 

1- Uso da energia do núcleo do átomo; 

2- Uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria e 

velar filmes (raios X);  

3- Uso da capacidade (Radioterapia ou esterilização de material 

médico);  

 

Ao mesmo tempo em que as radiações podem trazer benefícios para a 

humanidade, também podem trazer malefícios como, por exemplo, a bomba 

atômica.  

A Área que mais utiliza a radiação hoje em dia é a medicina, como na 

radiologia, na radioterapia e na medicina molecular.  

A incidência da radiação sobre o tecido humano pode causar câncer. 

Então surge a dúvida: por que os médicos utilizam a radiação no 

combate ao câncer? 

Embora pareça incoerente, não é. As células cancerosas são mais 

fracas que as normais, por isso uma dose controlada de radiação incidindo 

apenas no local do tumor pode matar as células cancerosas. 

Para isso, são usadas radiações provenientes da desintegração do 

cobalto 60 ou césio 137. 

O tempo para desintegração da metade dos átomos radioativos 

inicialmente presentes em qualquer substância radioativa recebe o nome de 

meia-vida, ou período de semidesintegração. 
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Seu símbolo é T 1/2  ou P. 

Por exemplo, o cobalto 60, usado na medicina, possui meia vida igual 

há cinco anos. Isso significa que uma amostra de 120 gramas de cobalto 60, 

após cinco anos terá apenas 60 gramas. 

 
http://www.if.ufrj.br/teaching/radioatividade/utilizacao.html 

Texto Adaptado 

 

 
Questão  01 

 

Desde o acidente nas usinas nucleares de Fukushima-Japão, o noticiário 

mundial vem alertando para o perigo da presença dos isótopos 

137

Cs e 

131

I, sem citar 

outros isótopos, certamente presentes e mais abundantes naquelas usinas.  

Por que então se fala tanto no 

137

Cs (Césio 137) e no 

131

I (Iodo 131)? A 

explicação está no fato de que, os outros elementos possuem meia vida muito curta. Já 

o 

137

Cs é radioativo, volátil (T fusão = 28

o

C) e o pior: tem meia vida de cerca de 30 

anos. 

Para que um montante inicial disperso na natureza caia para 

aproximadamente 1% do inicial, teríamos que esperar da ordem de 2 séculos 

(aproximadamente 7 meia-vidas).  

 Hoje no Japão ainda existe a contaminação, mas para analisar os prejuízos a 

saúde da população apenas será possível daqui a cerca de dois anos, 

aproximadamente.  

 Não se tem uma dimensão exata da extensão do acidente, pois o Césio 

contamina o solo, que contamina outros seres vivos que são consumidos pelas pessoas 

e o Iodo 131, apesar de ter meia-vida curta, também contaminou a água, mares e 

seres vivos que são consumidos pelas pessoas.  

 http://fisicafacil.wordpress.com/2011/03/24/perigo-do-cesio-137-e-iodo-131/ 

 Texto Adaptado 
 
 

 

Item a - No ano de 2071, aproximadamente, a cidade de Fukushima no Japão ainda 

estará contaminada com que porcentagem de material radioativo, levando-se em 

conta apenas o Césio 137? 

 
Item b - Construa uma tabela descrevendo o período de semidesintegração do Césio 

137, sabendo que não existe mais nenhum vazamento na Cidade de Fukushima, se 

levando em conta o percentual de contaminação atual em 100%. 
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Item c - Observando a tabela, considerando que o percentual se modifica em função 

dos anos de semidesintegração do Césio 137. É possível associar a sequência obtida a 

uma Progressão Aritmética ou Progressão Geométrica? Justifique sua resposta. 

 

Item d - Sé é possível à associação, qual a razão que possibilita a sequência? 

 
Item e - Que número poderia ser considerado como o primeiro da sequência? 

 
Item f -  Qual a quantidade de termos desta sequência? 

 
Item g - Identifique a Fórmula do Termo Geral da sequência obtida utilizando os 

números propostos na tabela construída? 
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Questão  02 

O Iodo 131 sua meia-vida é curta (apenas 8 dias) e depois de cerca de 

2 meses terá caído para 1% do montante de isótopos radioativos original 

porém, ao contrário do Césio, com o qual não temos afinidade orgânica, 

nosso organismo absorve iodo (acumula na glândula tireóide) e nesse 

período de 2 meses é capaz de causar câncer. Aqueles que têm quantidades 

de iodo praticamente saturada na tireóide correm menos risco. 

O iodeto de potássio pode ser empregado para prevenir danos à 

glândula tireóide. Quando tomado em doses elevadas, ele satura essa 

glândula com iodo. Isso evita que ela absorva o iodo-131, isótopo radiativo 

que provoca câncer. Por isso, o governo japonês tem estocado pastilhas de 

iodeto de potássio, que são distribuídas à população em caso de 

necessidade. 

Se uma pessoa, sem saber, continuar tendo contato com a quantidade 

de 120 gramas do Iodo 131, mas esta tomando o iodeto de potássio, o qual 

permanece no organismo por 24 horas. Qual o período que deverá continuar 

tomando o medicamento para não contrair câncer? 

Item a -  Analise o gráfico e formule uma tabela com o período de semidesintegração 

do Iodo. 
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Item b -  Quantas meias-vidas o iodo 131 passou para ter uma massa equivalente há 

32 dias? 

 
Questão 03 

 
Se considerarmos o último termo da sequência = f(x), primeiro termo = 

peso inicial, razão = meia vida e x a quantidade de meia-vidas, como seria 

possível expressar algebricamente qualquer período de semidesintegração 

utilizando estes termos algébricos? 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02 

 

Abel Henriques –  

A TEORIA MALTHUSIANA 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 
JUNHO DE 2007, pg.04-05 

 

 

Teoria Malthusiana 

 

A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Robert 

Malthus (1776-1834) foi publicada em 1798, no livro Ensaio sobre o princípio da 

população. Segundo Malthus, a população mundial cresceria em um ritmo rápido, 

comparado por ele a uma progressão geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...), e a 

produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado a uma 

progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6...). 

Assim, segundo a visão de Malthus, ao final de um período de apenas dois 

séculos, o crescimento da população teria sido 28 vezes maior do que o 

crescimento da produção de alimentos. Dessa forma, a partir de determinado 

momento, não existiriam alimentos para todos os habitantes da Terra, produzindo-

se, portanto, uma situação catastrófica, em que a humanidade morreria de 

inanição. 

Assim, Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria 

mais acelerado do que o ritmo de crescimento de alimentos (progressão 

geométrica versus progressão aritmética). Além disso, chegou à conclusão que 

no futuro as possibilidades de aumento da área cultivada estariam esgotadas, 

pois todos os continentes estariam completamente ocupados pela agropecuária e, 

no entanto, a população mundial continuaria a crescer. 

 

 
 
Questão 01 

Segundo a Teoria Malthusiana, a humanidade tente ao caos, pois não 
haverá alimento para tamanha população. 

a) Você sabe qual a população mundial aproximadamente hoje? 
Entre no site: http://www.astronoo.com/pt/ 
Clique no Link: população mundial 
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Observe o demonstrativo da população. 
b) Qual a quantidade de pessoas que existem hoje no mundo? 

Mais abaixo observe o demonstrativo de mortes e nascimentos. 

c) Qual a quantidade de nascimentos que aconteceram de 2009 – até o 
momento? 

d) Qual a quantidade de mortes que aconteceram de 2009 – até o 
momento? 

e) O que você percebe entre a quantidade de nascimentos e mortes? 
Justifique. 

 

Questão 02 

Analise o gráfico e responda: 

POPULAÇÃO MUNDIAL E ALIMENTOS 

 

 

* Pela teoria de Malthus a população irá dobrar de 25 em 25 anos 

a) Analisando o gráfico de Malthus, em 25 anos iniciais, o alimento era 

excedente? Justifique. 

b) Em que momento da quantidade de pessoas (aproximadamente) passou 

a faltar alimentos? 

c) Formule uma tabela representativa da teoria de Malthus, quanto à 

população, relacionando os anos partindo do ano de 1800 até 2050, 

sabendo que em 1800 a população mundial era de 1 bilhão de pessoas 

aproximadamente. 
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d) Conforme a teoria de Malthus, qual é a variação que acontece na 

população. 

f) Utilizando a idéia de progressão geométrica, como seria possível 

descrever o Termo Geral da Progressão Geométrica utilizando os dados 

da tabela do item c. 

g) Se na teoria de Malthus ao invés de dobrar a população, treplicasse, 

qual seria o Termo Geral da Progressão que descreva esta relação para 

o ano de 2050. 

h) Utilizando o Excel, esboce o gráfico que represente estes dados. 

− Digite os dados da tabela, no Excel. 

− Selecione os dados digitados e clique em gráficos, modelo de 

dispersão. 

− No modelo de dispersão, selecione “Dispersão com pontos de dados 

conectados por linhas suaves sem marcadores”. 

− Clique em avançar – avançar – concluir 

O gráfico obtido representa o Modelo de Malthus, se trata de um gráfico 

que descreve um crescimento exponencial. 

i) Observe a tabela a seguir, estão os dados estatísticos sobre a população 

mundial até o ano de 2055. Esboce o gráfico que represente esses dados. 

 

Ano 
População 
(Bilhões) 

1930 2  

1955 2,6  

1980 4,5  

2005 5,7 

2030 8,2 

2055 9,6 

j) Analisando a tabela e o gráfico é observado relações que comprove a 

teoria de Malthus? Justifique sua resposta. 
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Objetivo das Atividades com Aplicação da Modelagem: 

 

A leitura dos textos tem como objetivo a interpretação do texto de forma 

crítica, análise do texto e sua relação com os fatos, o que deverá ser percebido 

durante o desenvolvimento das situações de apresentadas. 

A questão da radioatividade também tem como objetivo a caracterização 

da analise do processo de semidesintegração e sua relação com o meio ambiente 

de uma forma crítica fundamentado na observação do aluno quanto à 

descontaminação durante o cálculo da meia vida do produto radioativo. 

A questão do crescimento populacional é o fazer uma análise critica da 

essência da Teoria de Malthus em relação aos dados expostos na situação de 

aprendizagem, as relações que se estabelecem entre o modelo proposto por 

Malthus e a realidade. 

Visa-se também realizar uma transição do significado do Termo Geral de 

Progressão Geométrica para a ideia do conceito de função exponencial, utilizando 

como ideia ancora para a aprendizagem significativa o aprendizado do Termo 

Geral de Progressão Geométrica para construção do significado de Função 

Exponencial. 

O objetivo dos itens que utilizam o gráfico como forma de representação é 

o de possibilitar uma estratégia a mais de análise da situação de aprendizagem. 

A atividade pressupõe a análise do gráfico do crescimento geométrico e 

exponencial e a construção do modelo de crescimento utilizando os dados 

obtidos. 

Ao finalizar a atividade 01, o aluno deve perceber a relação entre o Termo 

Geral da Progressão Geométrica e a expressão algébrica de Função Exponencial. 

No final da atividade 02 o aluno deve realizar analise sobre o significado do 

modelo de Malthus e verificar se é compatível com os dados da realidade do 

crescimento populacional. 
 


