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Resumo: O ensino de Matemática nas escolas, em geral, é feito de forma fragmentada 

procurando-se cumprir um currículo preestabelecido, onde os conceitos são dados sem 

relacioná-los com problemas reais. Isso provoca no aluno repulsa e dificuldade de 

aprendizagem da Matemática. Uma pergunta muito frequente entre os alunos é “para 

que serve isso?”. Essa pergunta costuma ficar sem resposta, tornando o aprendizado 

mecânico e pouco eficaz na formação do aluno cidadão. Esse artigo relata a experiência 

inicial com o Projeto de Extensão “Matemática acessível para todos” que busca incluir 

atividades de modelagem matemática no contexto escolar, invocando aplicações como 

forma de auxiliar a introdução de conceitos matemáticos. Assim, problemas do 

cotidiano são o ponto de partida e a matemática necessária para resolvê-los é 

introduzida a partir da necessidade. Esse projeto está no seu primeiro ano de existência 

e continuará em execução até o fim deste ano. 
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Introdução 

Um fato que vem sendo observado nas aulas de matemática oferecidasaos diversos 

cursos de graduação é a dificuldade dos alunos commanipulações algébricas simples. 

Isso se deve às deficiências de aprendizagemno ensino médio que ocorrem 

principalmente pela grande quantidade deconteúdos obrigatórios e a falta de tempo para 

que os professorespossam pensar e preparar aulas com mais eficiência e recursos.Uma 

alternativa para estimular o aprendizado do aluno e torná-lo mais efetivoé a introdução 

de conceitos matemáticos contextualizados, isto é,tomam-se problemas do cotidiano 

como ponto de partida e a matemáticanecessária para resolvê-los é introduzida a partir 

da necessidade. Assim,aproveitam-se situações vivenciadas pelos alunos que possam ser 

traduzidas em conhecimento matemático.Esse mecanismo responde aos 

questionamentos frequentes dos alunos sobre ``para que serve isso?'', “vai ter utilidade 

na minha vida?”.  

A modelagem matemática apresenta-se como uma alternativa ao ensino de Matemática 

na escola. A vantagem é a concretização da interdisciplinaridade que permite ao aluno 



enxergar relações aparentemente inexistentes. Dessa forma o papel do professor será 

mais valorizado a partir do momento que esteapresente elementos novos, materiais 

diferenciados e não apenas a tradicional frase “abram o livro na página x”. A 

modelagem também visa tornar as aulas mais produtivas. 

O ideal é partir de um conhecimento prévio que seja rico de significados e o papel do 

professor é trazer à tona a matemática envolvida. É importante que o professor faça isso 

por meio de questionamentos e estimule a participação dos alunos que costuma ser tão 

limitada, as vezes até desconsiderada,pela forma de condução do programa escolar. 

Como sugerido por D’Ambrosio (2014),é importante introduzir no currículo 

dasLicenciaturas disciplinas que contemplem e estimulem a modelagem matemática 

como recurso metodológico.  

Segundo Bassanezi (2011), a modelagem matemática consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas 

soluções na linguagem do mundo real.  

Um modelo matemático pode ser formulado em termos familiares, utilizando 

expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou equações algébricas. Pode-se 

dizer que matemática e realidade são conjuntos disjuntos e a modelagem é um meio de 

fazê-los interagir (BIEMBENGUT, 2013). Essa interação, que permite representar uma 

situação “real” por meio de um modelo, envolve uma série de procedimentos, tais 

como: 

 Descrição 

 Formulação 

 Resolução 

 Interpretação 

 

Figura 1: Passos para modelagem matemática 
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Embora cada etapa seja dividida em vários passos (veja Figura 1), elas não obedecem a 

uma ordem rígida, nem são encerradas ao passar para a etapa seguinte. Na verdade o 

processo de modelagem torna-se cada vez mais claro à medida que interagimos com os 

dados (BIEMBENGUT, 2013). 

O presente projeto temo objetivo de tratar da modelagem matemática como alternativa 

pedagógicaem que se aborda, por meio da matemática, um problema do mundo real. A 

contextualização estará presente em todo o processo de ensino eaprendizagem 

possibilitando ao aluno uma maior compreensão do que venha a ser amatemática 

aplicada e como empregá-la no cotidiano. 

 

Metodologia 

 

O desenvolvimento desse trabalho baseou-se na apresentação de palestras em uma 

escola pública da cidade de Araraquara.A escola escolhida foi a ETEC Professora Anna 

de Oliveira Ferraz que nos forneceu uma sala ampla e munida de recursos 

computacionais.O público alvo foialunos do ensino médio.  

As palestras foram idealizadas de modo a apresentar aos alunos algumas aplicações 

práticas da matemática no cotidiano. Para isso buscamos referências consagradas na 

área, dentre elas: A Coleção do Professor de Matemática (MORGADO, 2001), 

Fundamentos de Matemática Elementar (IEZZI e HAZZAN,1977; IEZZI et al., 2007), 

obras de MalbaTahan (TAHAN, 1999; TAHAN, 2001) e livros específicos que tratam 

de modelagem matemática (ALMEIDA et al., 2012; BIEMBENGUT e HEIN, 2013; 

BASSANEZI, 2011; D’AMBROSIO, 2014).  

Foram apresentadas palestras em temas variados de acordo com a formação de cada 

palestrante. A equipe deste projeto elaborou resumos que seguiram para avaliação do 

coordenador pedagógico da escola e este direcionou cada palestra para as turmas 

adequadas procurando associar o conteúdo teórico a ser tratado com o conhecimento 

prévio dos alunos. 

A fim de atrair e manter a atenção dos alunos foiempregado diversos recursos além dos 

tradicionais (lousa e giz), tais como projetor multimídia, maquetes produzidas por meio 

de cartolina, recortes de jornais e vídeos.  

Dentre os vários temas abordados destacamos as seguintes palestras: 

 Pitágoras e seu Legado 



Resumo: O famoso Teorema de Pitágoras é bem conhecido: “Em todo triângulo 

retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos”. 

Porém, a visualização geométrica deste resultado, seus desdobramentos em 

várias áreas da Matemática e no dia-a-dia, bem como outras descobertas 

importantes de Pitágoras, como, por exemplo, a razão áurea, nem sempre são 

difundidos. Dessa forma a palestra apresentou um pouco da história de Pitágoras 

e de seus ensinamentos mais populares: a Filosofia Pitagórica, o Teorema de 

Pitágoras e a Razão Áurea.  Também foi apresentada uma série de aplicaçõesda 

Matemática no cotidiano dos estudantes. 

Materiais utilizados: vídeo, projetor multimídia e Google Maps. 

Conteúdo teórico trabalhado:história da matemática, teorema de Pitágoras e 

razão áurea. 

 A arte de resolver problemas por meio de ferramentas matemáticas simples 

Resumo:Sabemos que ao comprar um produto não só pagamos por este como 

também por sua embalagem. A proposta dessa palestra foi estabelecer um 

possível formato de embalagem que utilize a quantidade mínima de material e 

forneça o máximo aproveitamento ou volume. Também foram abordados alguns 

problemas interessantes que podem ser modelados por meio de ferramentas 

matemáticassimples. 

Materiais utilizados: maquetes de cartolina, projetor multimídia, lousa e giz, 

software gráfico. 

Conteúdo teórico trabalhado: conceitos de área e volume, funções de primeiro, 

segundo e terceiro grau, equações e sistemas de equações deprimeiro e segundo 

grau. 

 Casa própria: será que com o salário dá para construir? 

Resumo: Construir a casa própria é um sonho de muitos brasileiros. O salário 

dos trabalhadores tem aumentado com o decorrer do tempo, mas, por outro lado, 

o preço do metro quadrado da construção civil também sofre aumento com o 

passar dos anos. Na palestra foi apresentada a relação existente entre o custo do 

metro quadrado de construção e o salário mínimo, de forma simples e objetiva. 

Materiais utilizados: projetor multimídia, lousa e giz, software gráfico. 

Conteúdo teórico trabalhado: Função de primeiro grau, equação da reta, 

composição de funções. 



 As meias verdades em Estatística ou quando os números enganam. Será que as 

estatísticas não mentem jamais? 

Resumo:Em geral as informações nos são apresentadas por meio de tabelas, 

gráficos e certas medidas que procuram resumir dados numéricos. Porém, o 

"fascínio" por números e percentagens pode comprometer o senso crítico das 

pessoas e informações apresentadas de forma incompleta podem ser mal 

interpretadas e ter consequências indesejáveis. A palestra apresentou a 

Estatística no contexto do tratamento da informação, alertando a respeito do uso 

indevido do material estatístico. 

Materiais utilizados: Recortes de jornais, projetor multimídia, lousa e giz, 

software gráfico. 

Conteúdo teórico trabalhado:Estatística básica, Teoria de amostragem, gráficos 

de setores, de barras e histogramas. 

 Aplicações de Progressão Aritmética e Progressão Geométrica em problemas 

financeiros 

Resumo:Ao longo da nossa vida sempre realizamos atividades de compra de 

vestuário, eletroeletrônicos, móveis, etc. Uma questão natural nessas horas diz 

respeito à forma de pagamento. Em muitas situações somos induzidos a acreditar 

que a compra à vista é a melhor opção já que a prazo existe a incidência de juros 

nas prestações. Porém, isso nem sempre é verdade.O objetivo da palestra foi 

usar o conceito de progressões aritméticas e geométricas para determinar a 

melhor opção de pagamento em uma aquisição de mercadorias.  

Materiais utilizados:projetor multimídia, lousa e giz, software gráfico. 

Conteúdo teórico trabalhado:progressões aritméticas e geométricas,conceito de 

rendimento financeiro, desvalorização de bens e depreciação de imóveis. 

 Matemática de forma descontraída 

Resumo:A palestra apresentou os problemas descritos na obra “O Homem que 

Calculava” de Malba Tahan, e destacou a matemática utilizada pela personagem 

do livro para resolvê-los.  

Materiais utilizados:projetor multimídia, lousa e giz, software gráfico. 

Conteúdo teórico trabalhado:frações, progressão geométrica, regra de três, 

interpretação de problemas, análisecombinatória. 

 



As palestras ocorreram de forma interativa, sempre solicitando a participação dos 

alunos. Ao final da exposição sempre havia um debate sobre a relação do tema com o 

dia-a-dia dos alunos.  

 

Resultados 

 

Um resultado observado foi a grande motivação dos alunos que participaram de forma 

efetiva por meio de respostas aos questionamentos dos palestrantes, novas perguntas e 

sugestões para temas futuros. 

Outro resultado foi a satisfação dos professores da ETEC que mediaram os debates ao 

término das palestras. 

Ao fim deste primeiro ciclo de palestras, o aluno alcançou uma maturidade e uma visão 

mais crítica e útil sobre o papel da matemática, em particular da matemática aplicada, na 

interpretação e na resolução de problemas que aparecem nas mais diversas situações 

cotidianas. Isso foi percebido nos debates que ocorreram e pela leitura de questionários 

aplicados aos alunos ao final de cada apresentação.  

O desenvolvimento desse projeto de extensão despertou o interesse dos alunos pela 

matemática e viabilizou a criação de projetos de iniciação científica júnior que foram 

submetidos para avaliação da UNESP/CNPq. 

O trabalho contou com a participação de duas alunas bolsistas da UNESP que ficaram 

encarregadas da confecção de um site para acesso público contendo parcialmente os 

conteúdos das palestras (https://sites.google.com/site/acessamatematica/home).  

É importante ressaltar que esse projeto está no seu primeiro ano de desenvolvimento, 

com encerramento previsto para dezembro de 2014 e com previsão de renovação.Os 

resultados expostos aquise referem exclusivamente às palestras apresentadas no 

primeiro semestre deste ano. 

 

Conclusões 

 

Esse primeiro ciclo de palestras permitiu uma aproximação da universidade com a 

sociedade, esta aqui representada pelos alunos e professores da escola de ensino médio. 

A forma interativa de apresentação das palestras mostrou-se eficaz no aprendizado, uma 

vez que se abordou uma matemática contextualizada com os problemas do cotidiano dos 

https://sites.google.com/site/acessamatematica/home


alunos. A estratégia proposta nesse projeto pode servir como base para 

odesenvolvimento de metodologias alternativas para o ensino médio. 

A apresentação da modelagem matemática como recurso para a interpretação da 

realidade e para a solução de problemas do cotidiano permite ao aluno assimilar a 

importância dessa disciplina na sua formação escolar.  

Os projetos de iniciação científica júnior submetidos ao CNPq visam inserir os alunos 

do ensino médio no ambiente universitário, preparando-os para os cursos de graduação 

e no desenvolvimento de um interesse pela pesquisa científica. 

Esse projeto permitiu o contato dos alunos bolsistas com os alunos do ensino médio, 

melhorando a sua formação acadêmica, permitindo um primeiro contato com o mercado 

de trabalho e ilustrando a importância do aprendizado de técnicas alternativas de ensino 

em cursos de licenciatura. 

Em síntese, o trabalho melhorou o conhecimento de todos os envolvidos: os docentes da 

UNESP desenvolveram técnicas didáticas para o ensino médio, os alunos tiveram 

contato com uma nova forma de ensino e com o conceito de modelagem matemática, e 

os professores da ETEC tiveram a oportunidade de vivenciar uma nova abordagem para 

o conteúdo matemático do ensino médio. 

Trabalhos futuros preveemnovos ciclos de palestras onde serão abordados temas 

adicionais, a expansão do projeto para outras escolas públicas de Araraquara, a 

atualização constante do site supracitado e uma análise estatística dos questionários 

aplicados visando uma melhoria na escolha dos temas das palestras e uma melhor 

avaliação do impacto do projeto na formação do aluno cidadão. 

 

Notas 

1
Email para contato:ricardo.sa.teles@gmail.com 
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