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RESUMO 

 

 
O foco desta pesquisa foi compreender como se constitui a Divisão do Trabalho entre os 

estudantes, organizados em grupo, no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática proposta segundo as orientações teóricas da Educação Matemática Crítica. Ao 

longo da investigação, tive como direção discutir como, a partir da Divisão do Trabalho, as 

ações dos estudantes se distanciam e se aproximam do que é esperado ao se propor uma 

atividade dessa natureza em sala de aula. A pesquisa aconteceu em uma turma de 3º Ano do 

curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente, do Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG), campus Governador Valadares, da qual um grupo foi escolhido para a análise. 

Para o desenvolvimento da investigação, implementei, juntamente com a professora da turma, 

um ambiente de aprendizagem de Modelagem, buscando seguir as orientações teóricas da 

Educação Matemática Crítica. A pesquisa é de natureza qualitativa e os dados foram produzidos 

por meio de observação participante e entrevistas com o grupo de estudantes e com a professora. 

O conceito de Divisão do Trabalho é oriundo da Teoria da Atividade, que tem sua origem na 

escola Histórico-Cultural da psicologia soviética. A análise das ações dos estudantes a partir 

desse conceito teve como foco as tarefas com as quais os estudantes se envolveram e como se 

estabeleceram as relações de poder e se constituíram os status entre os integrante do grupo no 

desenvolvimento da atividade de Modelagem. Com as análises, foi evidenciado que, em 

diversos momentos, existiram possibilidades, a partir das ações dos estudantes, de se romper 

com a tradição da Educação (Matemática) escolar e outras possibilidades que fortalecem essa 

tradição. Foi possível concluir que o ambiente de aprendizagem de Modelagem proposto 

segundo a abordagem teórica da Educação Matemática Crítica não consegue favorecer 

rompimentos significativos com a tradição da Educação (Matemática) escolar, mas são 

possíveis pequenos rompimentos que causam algumas pertubações no que parece fortemente 

solidificado por essa tradição. A análise da Divisão do Trabalho me possibilitou entender como 

a natureza das tarefas favorecia ou não a atuação de determinados integrantes do grupo no 

desenvolvimento do projeto de Modelagem, compreender como se dava a partir das relações de 

poder estabelecidas no decorrer da atividade de Modelagem, perceber como as relações entre 

os sujeitos, a partir das tarefas, favoreciam os status por eles ocupados no desenvolvimento da 

atividade de Modelagem ou como prevaleceram, no grupo, os status já existentes entre os 

estudantes enquanto integrantes de uma turma.  A discussão desenvolvida na presente tese 

contribui para o campo da Modelagem na Educação Matemática por colocar em debate as 

relações de poder que se constituem na Divisão do Trabalho em uma Atividade de natureza 

coletiva, explicitando novos elementos que implicam na inserção da Modelagem em sala de 

aula. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Educação Matemática Crítica; Divisão do Trabalho.  

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
The research focus was to understand how the Division of Labor among students is constituted, 

organized in group, in the development of a Mathematical Modelling activity proposed 

according to Critical Mathematical Education theoretical guidelines. Over the investigation, I 

had as a direction to discuss how, from the Division of Labor, students' actions get close and 

far to what is expected when proposing such an activity in the classroom. The research was 

carried out in a 3rd year class of the High School Integrated Environment Technical Course, at 

the Federal Institute of Minas Gerais (IFMG), Governador Valadares Campus, from which a 

group was chosen for the analysis. For investigation development, I implemented along with 

the class teacher, a Modelling learning environment, seeking to follow Critical Mathematics 

Education theoretical guidelines. The research is of qualitative nature and data were produced 

through participant observation and interviews with the student group and the teacher. The 

concept of the Division of Labor comes from the Activity Theory, which has its origin in the 

Cultural-Historical School of Soviet Psychology. Students’ actions’ analysis based on this 

concept focused on the tasks with which the students were involved and how power relations 

were established and how was constituted the status among the group members in the Modelling 

activity development. With the analysis, it was evidenced that, at several moments, there were 

possibilities, from students’ actions, to break with school (Mathematics) Education tradition 

and other possibilities that strengthen this tradition. It was possible to conclude that Modelling 

learning proposed according to the theoretical approach of Critical Mathematics Education fails 

to favor significant disruptions with school (Mathematics) Education tradition, but small 

disruptions are possible that cause some perturbations in what seems strongly solidified by this 

tradition. The analysis of the Division of Labor enabled me to understand how the nature of the 

tasks favored or not the performance of certain group members in the development of the 

Modelling project, to understand how it was given from the relations of power established in 

the course of the Modelling activity, as the relations between the subjects, from the tasks, 

favored the status they occupied in the development of the Modelling activity or how the 

prevailing status in the group prevailed among the students as part of a class. The discussion 

developed in the present thesis contributes to the field of Modelling in Mathematical Education 

by putting in debate the power relations that constitute the Division of Labor in an Activity of 

a collective nature, explaining new elements that imply in the insertion of Modelling in the 

classroom. 

 

Keywords: Mathematical Modelling; Critical Mathematics Education, Division of Labor. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inquietações que originaram esta tese são frutos da minha trajetória nos estudos 

acerca da Modelagem Matemática na Educação Matemática. Minha inserção nesse campo se 

iniciou ainda na minha graduação em Licenciatura em Matemática, na Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), na Bahia. As discussões sobre a Modelagem1 (BARBOSA, 2001, 

2003a; BARBOSA, CALDEIRA, ARAÚJO, 2007; KAISER, SRIRAMAN, 2006) e sobre a 

abordagem teórica da Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2000, 2001, 2007) foram 

fortemente potencializadas na área de Educação Matemática dessa instituição na época em que 

cursei a Licenciatura, entre os anos de 2004 e 2009. 

Na Educação Matemática, de forma geral, a Modelagem pode ser entendida como 

atividades que se caracterizam como situações-problema, originadas em outras áreas ou no 

cotidiano, que não sejam situações fictícias, para as quais são solicitadas dos estudantes 

soluções matemáticas (ARAÚJO, 2007; BARBOSA, 2001, 2004a). Nas palavras de Araújo 

(2007, p. 18), a Modelagem “tem por objetivo a resolução de algum problema da realidade, por 

meio do uso de teorias e conceitos matemáticos”. Quando a atividade de Modelagem é 

desenvolvida segundo a abordagem teóricas da Educação Matemática Crítica (EMC), são 

constituídas oportunidades para os sujeitos envolvidos questionarem o poder exercido pela 

Matemática e o uso que se faz dela na resolução da situação-problema e perceberem como a 

Matemática é utilizada nas práticas sociais.    

Ao passo que vivenciei experiências práticas e estudos teóricos sobre a Modelagem, 

emergiram inquietações que, por vezes, desdobraram-se em novos estudos. Desse modo, se deu 

meu ingresso no mestrado, em 2011, e, na sequência, no doutorado, em 2014, ambos com 

pesquisas sobre Modelagem e cursados no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Social, da Universidade Federal de Minas Gerais.   

A origem das ideias que constituíram o projeto inicial desta tese se deu na conclusão 

da pesquisa que desenvolvi no mestrado (CAMPOS, 2013). Nesse estudo, ao analisar o 

envolvimento dos estudantes no desenvolvimento de projetos de Modelagem2 proposto 

segundo a abordagem teórica da EMC, pude perceber que eles dividiram tarefas para o 

                                                           
1 Para evitar repetições, por vezes, utilizo apenas a palavra Modelagem em vez de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática. 

2 Ao mencionar a expressão “projeto de Modelagem”, estou me referindo a uma forma de organização desse tipo 

de atividade na qual é dada aos estudantes liberdade na escolha do tema e do problema a ser investigado por meio 

da Matemática.   
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desenvolvimento do projeto de Modelagem e que essa divisão aconteceu de diferentes maneiras 

nos dois grupos que participaram da pesquisa. Não é novidade perceber que os sujeitos dividem 

tarefas quando desenvolvem atividades em grupo. Contudo, considero que questionar as 

implicações da divisão de tarefas pode suscitar um debate profícuo para se compreender o que 

pode acontecer quando implementamos atividades de Modelagem em sala de aula.  

Acredito que, do ponto de vista pedagógico, quando se propõe aos estudantes se 

reunirem em grupos para a realização de uma atividade escolar – seja para resolver exercícios, 

para fazer uma pesquisa, dentre outras possibilidades –, pressupõe-se que a coletividade, de 

alguma maneira, contribuirá para a realização dessa atividade ou gerará no seu desenvolvimento 

implicações que são diferentes daquelas esperadas caso a atividade fosse desenvolvida 

individualmente.  

O fato de se tratar de uma atividade em grupo não significa que os sujeitos atuem 

igualmente, pois cada um deles pode estar envolvido em diferentes tarefas para o 

desenvolvimento da atividade. Posso afirmar que são inúmeras as possibilidades de organização 

coletiva de um grupo de estudantes para o desenvolvimento de uma atividade escolar, pois, por 

exemplo, pode ser que todas as tarefas sejam realizadas por apenas um estudante, tal como pode 

acontecer de algum integrante do grupo ser excluído de alguma tarefa. A organização do 

trabalho, o que inclui a divisão de tarefas, depende dos diferentes fatores que podem interferir 

na atividade. Nessa direção, considero que a divisão de tarefas é natural, sem perder de vista, 

porém, que as especificidades de cada atividade podem conduzir a divisões de tarefas de 

diferentes naturezas.  

Alguns trabalhos, considerados de grande relevância para as primeiras discussões 

sobre Modelagem na formação de professores no Brasil, apresentam a proposta de 

implementação dessas atividades com os estudantes organizados em grupo (BARBOSA, 2001; 

BASSANEZI, 2004; BIEMBENGUT, HEIN, 2005; BURAK, 1992). Entretanto, nesses 

estudos, não identifiquei problematizações sobre as implicações dessa organização para as 

ações dos estudantes. 

As reflexões a partir da pesquisa que desenvolvi no mestrado (CAMPOS, 2013) me 

levam a compreender que a divisão de tarefas pode propiciar convergências ou divergências em 

relação às ações dos estudantes acerca dos objetivos do professor de desenvolver uma atividade 

de Modelagem consonante à abordagem teórica da EMC. Por exemplo, em um grupo estudado 

nessa pesquisa, um estudante se responsabilizou por produzir gráficos como uma solução para 

o problema proposto no projeto de Modelagem, como se essa fosse uma tarefa desconectada 
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das outras no desenvolvimento do projeto. Isso resultou na fragmentação da atividade de 

maneira a divergir dos objetivos quanto à sua proposição. Desse exemplo, é possível questionar: 

será que no decorrer de todo o projeto essa fragmentação foi presente?; como ela se constituiu?; 

por que se constituiu?; sempre a divisão de tarefas gera fragmentação da atividade?; porque foi 

especificamente um estudante que se responsabilizou por essa tarefa e não os demais?; entre 

outras questões. 

Da discussão até aqui delineada, destaco que é central, nesta tese, entender o que 

acontece a partir das ações dos estudantes, reunidos em grupos, ao se propor, em sala de aula, 

uma atividade de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC. Entendo que ter esse foco 

é uma contribuição para as discussões que relacionam Modelagem e EMC, visto que, na 

literatura da área, os trabalhos ainda se encontram muito direcionados à argumentação acerca 

da defesa da inserção de atividades de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC em 

salas de aula e à orientação sobre como planejar e implementar atividades dessa natureza 

(ARAÚJO, 2009a; BARBOSA, 2003a, 2003b, 2004a; CEOLIM, CALDEIRA, 2013).  

Como busco pesquisar questões que envolvem, de maneira mais ampla, as ações dos 

estudantes em uma atividade de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC, é de se 

esperar que, no contexto da pesquisa, a atividade de Modelagem aconteça de maneira 

convergente a essa abordagem teórica. Ao mesmo tempo, sabe-se que atividades dessa natureza 

são raramente presentes nas salas de aula de matemática (ARAÚJO, 2009b; ARAÚJO, 

CAMPOS, CAMELO, 2015; SKOVSMOSE, 2000), então, parte-se do questionamento de 

como se pesquisar o que não existe, ou seja, pesquisar o que provavelmente não ocorre em sala 

de aula.  

Seguindo a discussão de Skovsmose e Borba (2004), para o desenvolvimento desta 

pesquisa, foi desenvolvida uma intervenção em sala de aula, em uma turma de 3º Ano do curso 

Técnico Integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente, do Instituto Federal de Minas Gerais 

(IFMG), campus Governador Valadares, da qual um grupo foi escolhido para a análise nesta 

tese.   

Sobre a divisão de tarefas, foi necessário decidir como olhá-la e como abordá-la 

teoricamente. Assim, uma opção considerada convergente e coerente com esse propósito foi a 

Teoria da Atividade3 (TA), pois ela me possibilita olhar para as ações dos estudantes e 

identificar as tarefas desenvolvidas por eles. A TA tem sua origem na escola Histórico-Cultural 

                                                           
3 Teoria Histórico-Cultural da Atividade. A palavra “Atividade” com letra inicial maiúscula se refere a “Atividade” 

no âmbito dessa Teoria.  
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da psicologia soviética do início do século XX, com os trabalhos dos psicólogos russos Lev 

Semenovitch Vygotsky, Aleksei Nikolaevich Leontiev e seus colaboradores, e tem raízes 

filosóficas no trabalho de Karl Marx, denominada como Teoria Histórico-Cultural da 

Atividade. Atualmente, a TA tem sido discutida e recontextualizada por pesquisadores 

ocidentais, principalmente pelo finlandês Yrjö Engeström e seus colaboradores (DANIELS, 

2011).  

Essa opção teórica me fez perceber que a ideia de divisão de tarefas, da forma como 

eu estava coloquialmente entendendo, poderia ser teoricamente caracterizada, no âmbito da TA, 

como a Divisão do Trabalho (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010). Olhar para a Divisão do 

Trabalho me possibilitou identificar quando as ações dos estudantes propiciam convergências 

ou divergências em face ao que se propõe para uma atividade de Modelagem segundo a 

abordagem teórica da EMC, visto que, o conceito de Divisão do Trabalho envolve uma 

compreensão de divisão de tarefas entre os sujeitos da Atividade, de relações de poder entre 

eles e dos status que ocupam na Atividade.  Partindo disso, foi possível questionar: 

quando/como/quais tarefas favorecem (ou não) essa convergência?; será que, ao se propor uma 

atividade dessa natureza, as ações dos estudantes fortalecem a tradição da Educação 

(Matemática) escolar ou rompem com essa tradição?   

Então, diante dessa discussão, proponho a seguinte pergunta de pesquisa: Como se 

constitui a Divisão do Trabalho entre os estudantes no desenvolvimento de um projeto de 

Modelagem proposto segundo as orientações teóricas da abordagem da Educação Matemática 

Crítica? 

O texto da presente tese é constituído por esta introdução, oito capítulos e as 

considerações finais.  

No primeiro capítulo – Modelagem na Educação Matemática: localizando os 

referenciais teóricos assumidos na pesquisa –, apresento entendimentos acerca da Modelagem 

na Educação Matemática e discuto sobre a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC 

em sala de aula.  

No segundo capítulo – Modelagem segundo a abordagem teórica da Educação 

Matemática Crítica em sala de aula: como pesquisar? –, discuto como, metodologicamente, 

desenvolver uma pesquisa que busca na EMC a fundamentação teórica para a constituição da 

atividade na qual acontecerá a produção dos dados empíricos. 



20 

 

No terceiro capítulo – A Divisão do Trabalho: compreensões a partir da Teoria da 

Atividade –, apresento entendimentos acerca da Teoria da Atividade e, especificamente, sobre 

o conceito de Divisão do Trabalho no âmbito dessa teoria.  

No quarto capítulo – Aspectos metodológicos da pesquisa –, apresento as escolhas e 

as justificativas metodológicas da pesquisa. 

No quinto capítulo – As escolhas para e no desenvolvimento da pesquisa de campo e 

a situação arranjada –, justifico a opção pelo contexto e o descrevo, relato sobre o planejamento 

e o que aconteceu na pesquisa de campo e justifico as escolhas feitas a partir dos projetos de 

Modelagem desenvolvidos pelos estudantes para a discussão nesta tese.  

No sexto capítulo – O desenvolvimento de um projeto de Modelagem por um grupo 

de estudantes: o início da análise –, apresento os dados empíricos que serão discutidos na 

presente tese com um primeiro nível de análise.   

No sétimo capítulo – Os envolvimentos dos sujeitos da pesquisa no desenvolvimento 

do projeto de Modelagem –, apresento os sujeitos da pesquisa a partir dos seus envolvimentos 

no desenvolvimento do projeto de Modelagem e classifico os tipos de envolvimentos.  

No oitavo capítulo – A Divisão do Trabalho no projeto de Modelagem: continuando a 

análise –, discuto a Divisão do Trabalho a partir de três categorias de análise.   

Por fim, nas considerações finais, destaco as contribuições desta tese para as 

discussões sobre a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC. 
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CAPÍTULO 1                                                                                             

Modelagem na Educação Matemática: localizando os referenciais teóricos 

assumidos na pesquisa 

 

Neste capítulo, tenho como objetivo fazer uma apresentação do campo da Modelagem 

na Educação Matemática e discutir os aspectos teóricos que são fundamentais para o 

entendimento da Modelagem na presente pesquisa. Na primeira seção, descrevo uma 

compreensão do desenvolvimento do campo da Modelagem na Educação Matemática. Em 

seguida, na segunda seção, apresento entendimentos sobre os objetivos que levam os 

professores a adotarem a Modelagem em suas práticas pedagógicas e localizo a presente tese 

nessa discussão. Na terceira seção, devido à importância de entender sobre o conhecimento 

reflexivo na abordagem teórica assumida para a Modelagem nesta pesquisa, apresento 

compreensões acerca desse conceito. Na quarta seção, discuto elementos teóricos que 

constituem a maneira como a Modelagem é assumida nesta pesquisa, na perspectiva sociocrítica 

segundo a abordagem teórica da Educação Matemática Crítica (EMC) e discuto uma 

compreensão sobre como se pode considerar que uma atividade de Modelagem em sala de aula 

se constituiu consonante com essa abordagem teórica. 

 

1.1 Modelagem na Educação Matemática: breve panorama e histórico 

Uma das características atuais do campo da Modelagem na Educação Matemática é a 

multiplicidade de discussões presentes nos estudos que o constituem, que pode ser percebida a 

partir dos diferentes objetivos abordados nas pesquisas nesse campo e de quando a Modelagem 

é presente em salas de aula. Como exemplo dessa multiplicidade, destaco: diversidade de 

entendimentos ou concepções acerca da Modelagem (CAMPOS, 2013; KLÜBER, 2009; 

QUARTIERI, KNIJNIK, 2012); diferentes objetivos para a inserção da Modelagem em salas 

de aula e as diferentes perspectivas da Modelagem (BARBOSA, 2003a; KAISER, 

SRIRAMAN, 2006); diferentes abordagens teóricas utilizadas no campo da Modelagem na 

Educação Matemática (ARAÚJO, 2010; GEIGER, FREJD, 2015); aproximações com outras 

tendências da Educação Matemática, dentre elas cito a etnomatemática (CALDEIRA, 2007; 

ROSA, OREY, 2003) e as novas tecnologias (ARAÚJO, 2002; BORBA, MALHEIROS, 2007; 

FRANCHI, 2007); possibilidades para o trabalho com a Modelagem em diferentes níveis, por 

exemplo, na Educação Básica (ALMEIDA, SILVA, VERTUAN, 2012; BRASIL-MEC, 1998), 
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no Ensino Técnico (FREITAS, 2013; MELILLO, 2017), em disciplinas de Matemática em 

cursos de nível superior (ARAÚJO, 2004; BARBOSA, 2004b; WU, WANG, DUAN, 2015), 

na Educação de Jovens e Adultos (BISPO, 2010; SILVA, SANTANA, CARNEIRO, 2015); na 

formação de professores de Matemática (ALMEIDA, DIAS, 2003; BARBOSA, 2001; 

LINGEFJÄRD, 2007; OLIVEIRA, 2010); discussões sobre a aprendizagem matemática em 

atividades de Modelagem (BISOGNIN et al., 2012; BURAK, 2010; GIBRAM, ARAÚJO, 

CAMPOS, 2011); e investigações sobre aspectos que envolvem as ações dos sujeitos, 

professores e estudantes, quando desenvolvem atividades de Modelagem em salas de aula 

(BARBOSA, 2007a, 2007b; CAMPOS, ARAÚJO, 2015a; OLIVEIRA, CAMPOS, SILVA, 

2009; MAAß, 2005).  

As pesquisas têm explicitado que a Modelagem vem ganhando cada vez mais espaço 

tanto no cenário internacional (BLOMHØJ, 2009; KAISER, SRIRAMAN, 2006; STILLMAN, 

BLUM, BIEMBENGUT, 2015) quanto no nacional (ARAÚJO, 2009b; SILVEIRA, 2007; 

BIEMBENGUT, 2009).  

No âmbito internacional, algumas iniciativas favoreceram, e ainda favorecem, a 

consolidação da Modelagem na Educação Matemática, dentre elas: a realização da 

International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications 

(ICTMA), que acontece a cada dois anos4; a publicação de um número especial sobre 

Modelagem em The International Journal on Mathematics Education (ZDM), no ano de 2006; 

e a existência de um Topic Study Group (TSG) sobre Mathematical applications and modelling 

in the teaching and learning of mathematics no International Congresso on Mathematical 

Education (ICME). 

No Brasil, outras iniciativas também têm garantido a consolidação da Modelagem na 

Educação Matemática: a realização da Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação 

Matemática (CNMEM), a cada dois anos, desde 1999; a organização do Grupo de Trabalho de 

Modelagem Matemática (GT-10) da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM); 

publicações de livros sobre Modelagem na Educação Matemática (BASSANEZI, 2004; 

BIEMBENGUT, HEIN, 2005; BARBOSA, CALDEIRA, ARAÚJO, 2007; ALMEIDA, 

ARAÚJO, BISOGNIN, 2011; MEYER, CALDEIRA, MALHEIROS, 2011; ALMEIDA, 

                                                           
4 Os trabalhos apresentados nessa conferência, após submetidos e avaliados, são publicados como capítulos de um 

livro. Essa publicação conta com a participação de pesquisadores de diversos países, inclusive do Brasil. Cabe 

destacar que a décima sexta edição dessa conferência foi sediada no Brasil, no ano de 2013. 
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SILVA, VERTUAN, 2012; ALMEIDA, SILVA, 2014)5; e a organização de números especiais 

sobre Modelagem em periódicos da área (TABELA 1.1).  

 

TABELA 1.1: Periódicos que dedicaram números especiais à Modelagem na Educação 

Matemática 

 

Periódico Ano 

Alexandria 2009 

Bolema 2012 

Acta Scientiae 2012 

REMATEC 2014 

REVEMAT 2014 

Educação Matemática em Revista 2015 

Revista Educere et Educare 2017 
 

 

 

Fonte: Produzida pela autora 
 

  

 A Modelagem tem sua origem no campo da Matemática Aplicada (BASSANEZI, 

2004; BIEMBENGUT, HEIN, 2005). Almeida (2011) explica que a Modelagem na Educação 

Matemática no Brasil teve sua história iniciada no final da década de 1970. Em grande medida, 

associada a uma oposição ao Movimento da Matemática Moderna, buscavam-se possibilidades 

para que o ensino da Matemática relacionasse as “coisas da vida” com as “coisas da 

Matemática”. Entretanto, foi apenas no final da década de 1990 que a discussão sobre 

Modelagem ganhou força na comunidade de educadores matemáticos. 

Ao falarem desse período, Quartieri e Knijnik (2012) destacam fatores relevantes para 

consolidação dessa tendência na Educação Matemática, entre eles: a Modelagem vai ao 

encontro das propostas curriculares a partir dos anos 1980, que ressaltam que as atividades 

escolares deveriam ser significativas para os estudantes; a elaboração, na década de 1990, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que destacam a Modelagem como uma possibilidade de 

trabalhar a Matemática de forma contextualizada, integrada e relacionada com outros 

conhecimentos dos estudantes. 

Como reflexo desse movimento que se estende desde a década de 1970, ao longo 

desses anos, são muitos os esforços para a inserção de atividades de Modelagem em salas de 

aula. Tais esforços são notáveis a partir de ações de muitos pesquisadores e professores. Nessa 

                                                           
5 Os livros sobre Modelagem na Educação Matemática na literatura brasileira não se esgotam nesses listados aqui.  
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direção, encontram-se trabalhos como o de Almeida, Silva e Vertuan (2012), o de Almeida e 

Silva (2014), os de Barbosa (1999, 2004a), o de Bassanezi (2004), o de Biembengut e Hein 

(2005), o de Burak (1992) e os de Caldeira (2005, 2009). Nesses mesmos estudos, é possível 

perceber que, paralelamente às discussões desenvolvidas por meio das pesquisas, ações foram 

implementadas na formação de professores visando a favorecer que eles desenvolvam 

atividades de Modelagem em suas salas de aula. 

A partir da leitura de trabalhos publicados nos anais de diversos congressos – como os 

Encontros Nacionais de Educação Matemática (ENEM) e as Conferências Nacionais sobre 

Modelagem na Educação Matemática (CNMEM) – e da minha participação em alguns deles, 

foi possível notar que muitos professores optam por implementar atividades de Modelagem em 

salas de aula, inclusive professores que não desenvolvem pesquisas acadêmicas na área. 

Contudo, concordo com alguns autores (ARAÚJO, 2009b; SILVEIRA, 2007) ao enfatizarem 

que atividades de Modelagem ainda são pouco presentes nas salas de aula e que muito ainda se 

tem a fazer para ampliar esse movimento. 

À medida que atividades de Modelagem são implementadas em salas de aula e 

discutidas na comunidade de educadores matemáticos, emergem questões que se tornam 

demandas de pesquisa. Dentre elas, questões relacionadas às ações dos estudantes quando 

desenvolvem atividades dessa natureza. Na presente pesquisa, busco entendimentos sobre as 

ações dos estudantes relacionadas à Divisão do Trabalho6.  

No meu entendimento, argumentar a favor de atividades de Modelagem em salas de 

aula e discutir o que acontece quando esta está presente nesses espaços são dois movimentos 

que se complementam. A Modelagem, assim como outras atividades, tem suas peculiaridades 

que demandam ações específicas por parte dos sujeitos envolvidos. Nessa direção, pesquisas 

que buscam gerar compreensões acerca das ações dos sujeitos em atividades de Modelagem 

podem apontar caminhos que potencializem as discussões sobre sua presença em salas de aula, 

que possibilitem adotar ações na formação de professores e que questionem nossas próprias 

percepções ou entendimentos em relação à Modelagem, contribuindo, dessa forma, para se 

ampliar os conhecimentos na área.  

 

  

                                                           
6 Como já destaquei na introdução, o conceito de Divisão do Trabalho será discutido no terceiro capítulo desta 

tese. 
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1.2 Os objetivos para adotar a Modelagem nas práticas pedagógicas  

Os objetivos pelos quais a Modelagem ganha espaço nas salas de aula, ou seja, as 

razões que os professores têm para adotá-la em suas práticas pedagógicas, se apresentam em 

diversas direções na literatura da área. No estudo de Kaiser e Sriraman (2006), os autores 

discutem as perspectivas da Modelagem no cenário global, levando em consideração o objetivo 

principal de se adotá-la em salas de aula e suas raízes teóricas. Esses autores classificaram seis 

perspectivas, sendo cinco delas relacionadas a objetivos pedagógicos: a realística, a contextual, 

a educacional, a epistemológica e a sociocrítica. Em Campos (2013), organizei essas cinco 

perspectivas em três grupos:  

 objetivos quanto à aprendizagem da Matemática: educacional e epistemológica; 

 objetivos de desenvolver habilidades de resolução de problemas: realística e 

contextual; 

 objetivos de potencializar os sujeitos quanto à compreensão crítica do mundo ao seu 

redor: sociocrítica.  

Essa organização pode parecer com a classificação das perspectivas da Modelagem, 

proposta por Barbosa (2003a); porém, não tenho interesse de fazer essa relação, busco apenas 

adotar uma forma de trazer para esta discussão trabalhos que representem os principais 

objetivos pelos quais a Modelagem ganha espaço nas salas de aula. A meu ver, a organização 

que utilizei (CAMPOS, 2013) não trata de perspectivas da Modelagem como no trabalho de 

Barbosa (2003a), pois uma perspectiva é mais ampla ao levar em consideração as raízes teóricas 

que fundamentam os trabalhos adotados nessas classificações. 

Barbosa (2003a) partiu de um trabalho anterior, da pesquisadora Gabriele Kaiser7, no 

qual são classificadas duas perspectivas para a Modelagem: científica-humanista e pragmática. 

A essas duas, ele acrescentou uma terceira, a sociocrítica. O propósito de Barbosa (2003a) foi 

legitimar essa perspectiva na literatura da área, visto que identificou trabalhos sobre 

Modelagem que se aproximavam da etnomatemática ou da Educação Matemática Crítica e que 

não se adequavam coerentemente às duas perspectivas propostas por essa pesquisadora. Além 

disso, como pode ser percebido na Figura 1.1, esse autor associou as três perspectivas aos tipos 

de conhecimentos que podem ser mobilizados ou produzidos, em maior ênfase, no 

                                                           
7 Referência não consultada, consta em Barbosa (2003a): KAISER-MESSMER, G. Application-orientated 

mathematics teaching: a survey of the theoretical debate. In: NISS, M.; BLUM, W.; HUNTLEY, I. Teaching of 

mathematical modelling and applications. Chichester: Ellis Horwood, 1991. p. 83-92. 
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desenvolvimento de uma atividade de Modelagem. Esses conhecimentos são originalmente 

discutidos pelo pesquisador Ole Skovsmose. 

 

FIGURA 1.1: Relação entre perspectivas teóricas e o respectivo tipo de conhecimento 

 

 
 

Fonte: Barbosa (2003a, p. 4) 

 

O conhecimento matemático está relacionado aos conceitos e às teorias da 

Matemática; já o conhecimento técnico diz respeito à aplicação da Matemática para resolver 

problemas; o conhecimento reflexivo, por sua vez, se relaciona à compreensão do papel da 

Matemática nas práticas sociais (SKOVSMOSE, 2001).  

Dessa discussão, considero que, à medida que surgiram novas pesquisas na área, 

destacando o grande volume nos últimos anos (BLOMHØJ, 2009), foi possível diferenciar 

novas perspectivas da Modelagem. Diante disso, surgiram diferentes classificações no decorrer 

desses anos. A seguir, apresento o Quadro 1.1, construído a partir da organização que propus 

em Campos (2013) e sua relação com trabalhos que serão discutidos nesta seção.  

 

QUADRO 1.1: Objetivos pretendidos ao adotar a Modelagem em salas de aula e exemplos de 

trabalhos na literatura da área  

 

Objetivos pretendidos ao adotar a Modelagem  Trabalhos8 

  

Objetivos quanto à aprendizagem da Matemática 

Ferruzzi e Almeida (2009) e 

Bisognin, et al. (2012) 

Objetivos de desenvolver habilidades de resolução 

de problemas 

Bassanezi (2014) e Greefrath (2015) 

Objetivos de potencializar os sujeitos quanto à 

compreensão crítica do mundo ao seu redor 

Barbosa (2004a) e Araújo (2012) 

Fonte: Produzida pela autora 

                                                           
8 Esses trabalhos são apenas exemplos, pois muitos outros poderiam ter sido citados nessa relação. Tal 

esclarecimento se faz necessário para não ser injusta com tantos outros autores que poderiam ter sido citados nesse 

Quadro.  



27 

 

Para Ferruzzi e Almeida (2009), a Modelagem se caracteriza como um contexto 

simulado no qual os problemas originados em situações reais são solucionados por meio da 

Matemática. Destacando que esses problemas têm um significado para os estudantes, essas 

autoras defendem que, no processo da solução do problema, eles podem ser motivados a 

compreender os conceitos matemáticos que são necessários para solucioná-lo.  

Bisognin et al. (2012) defendem a Modelagem como uma metodologia de ensino para 

a aprendizagem de novos conceitos matemáticos a partir da interação com outras áreas do 

conhecimento. Essas autoras consideram que, por meio de atividades de Modelagem, é possível 

construir novos conceitos matemáticos que permitam a compreensão do tema da atividade.  

Bassanezi (2014) entende a Modelagem como a construção de modelos matemáticos. 

Portanto, em um contexto de sala de aula, nessa direção, são potencializadas habilidades para 

se obter o modelo matemático. Esse autor explica a relação entre Modelagem e modelo 

matemático da seguinte maneira:  

Quando se procura refletir sobre uma porção da realidade, na tentativa de explicar, de 

entender, ou de agir sobre ela, o processo usual é selecionar no sistema argumentos 

ou parâmetros considerados essenciais e formalizá-los através de um sistema 

artificial: o modelo. A definição de modelo matemático pode ser encontrada nas mais 

distintas formas, dependendo do contexto em que esteja inserido. Chamaremos 

simplesmente de Modelo Matemático um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado e de Modelagem 

Matemática o processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 

matemáticos. A importância do modelo matemático consiste em se ter uma linguagem 

concisa que encoraja manipulação e expressa nossas ideias de maneira clara e sem 

ambiguidades, além de se ter às mãos um arsenal enorme de resultados (teoremas) que 

propiciam o uso de métodos computacionais para calcular suas soluções numéricas. 

(BASSANEZI, 2014, p. 98) 

 

Greefrath (2015) defende o desenvolvimento de tarefas para o ensino do processo de 

Modelagem que se aproximem das que podem ser realizadas no trabalho do matemático 

aplicado. De acordo com esse autor, para possibilitar o desenvolvimento de competências de 

Modelagem, que envolvem possíveis etapas na construção do modelo matemático, o processo 

deve ser subdividido em fases e a partir dessas se desenvolvem as tarefas tendo em vista essas 

competências. Essas tarefas, citadas por este autor, são word problems – problemas 

matemáticos fictícios que são contextualizados a partir de situações reais. Essa discussão, 

aproxima-se da tendência da Educação Matemática denominada Resolução de Problemas 

(ONUCHIC, 2013; ONUCHIC, ALLEVATO, 2004). 

Para Barbosa (2004a), a Modelagem pode favorecer o desenvolvimento do 

conhecimento reflexivo, potencializando as pessoas a intervirem nas tomadas de decisões 

sociais que envolvem conhecimentos matemáticos e aplicações da Matemática, contribuindo 
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para a construção de uma sociedade democrática. O autor destaca, ainda, que, por meio da 

Modelagem, é possível se colocar lentes críticas às aplicações e desafiar a ideologia da certeza 

(BORBA; SKOVSMOSE, 2001), que postula que a Matemática apresenta uma decisão precisa 

e definitiva nos debates sociais.  

Araújo (2012) defende a Modelagem como uma abordagem que propicia aos 

estudantes refletirem sobre a presença da Matemática na sociedade, sejam os problemas ou as 

benfeitorias, reagindo criticamente contra as situações construídas pela própria Matemática. 

Para essa autora, trata-se de uma abordagem que não se preocupa apenas em instrumentalizar 

os estudantes matematicamente ou em relação à aplicação da Matemática.  

Uma percepção particular, tomando a organização que eu propus em Campos (2013), 

é que, no Brasil, as discussões referentes ao primeiro e terceiro grupos – objetivos quanto à 

aprendizagem da Matemática e objetivos de potencializar os sujeitos quanto à compreensão 

crítica do mundo ao seu redor – são mais comuns. Inclusive, o trabalho de Ferreira e 

Wodewotzki (2007) aponta contribuições nas duas direções ao adotar a Modelagem como 

estratégia pedagógica para discutir questões ambientais. 

Ferreira e Wodewotzki (2007) defendem que adotar a Modelagem no contexto das 

questões ambientais favorece a formação de cidadãos críticos e mais responsáveis. Nesse 

estudo, são relatadas atividades desenvolvidas com dez estudantes voluntários, de idade entre 

13 e 16 anos, de escolas públicas da cidade de Rio Claro, SP. Os temas das atividades de 

Modelagem foram água, lixo, energia elétrica e desmatamento. Além de ressaltar questões 

relacionadas à formação de cidadãos críticos, as autoras destacam as potencialidades de 

atividades dessa natureza para a aprendizagem da Matemática. Segundo essas autoras:  

as atividades encorajaram os alunos a visualizarem a Matemática como um 

instrumento de análise e interpretação da realidade, permitindo-lhes não apenas 

aplicar vários conceitos matemáticos em problemas reais, mas também conhecer 

melhor outras áreas do conhecimento. A temática ambiental surgiu como uma fonte 

de oportunidades não apenas para o aprendizado da Matemática, como também para 

o crescimento intelectual, para a formação crítica, como cidadão participativo e 

consciente, em uma sociedade caracterizada por mudanças de ordem social, cultural, 

econômica e tecnológica em que a Matemática tem lugar de destaque. (FERREIRA; 

WODEWOTZKI, 2007, p. 129-130) 

 

Os três objetivos, apresentados no Quadro 1.1, podem ser presentes em uma mesma 

atividade de Modelagem, ou seja, um não exclui o outro. Entretanto, a ênfase em um deles, na 

prática pedagógica, implica demandas diferentes para as ações do professor e, 

consequentemente, para as ações dos estudantes. Diferentes questões podem ser propostas pelo 

professor para serem discutidas, tendo em vista um desses objetivos. Isso implicará a 
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exploração e a utilização de diferentes conhecimentos, pesquisas de diferentes naturezas a 

serem realizadas pelos estudantes sobre o tema da atividade de Modelagem, diferentes formas 

de escolher ou utilizar os conhecimentos matemáticos, entres outras demandas para o 

desenvolvimento da atividade. 

Por exemplo, a partir do tema “a construção de cisternas no semiárido baiano”, do 

estudo de Luna, Souza e Santiago (2009), é possível pensar em atividades de Modelagem tendo 

diferentes ênfases e, consequentemente, demandando diferentes encaminhamentos na prática 

pedagógica e para as ações dos estudantes. Partindo desse tema, é possível o estudo do cálculo 

de volume (objetivos quanto à aprendizagem da Matemática), a construção do modelo que 

representa o volume máximo, ou seja, com a maior capacidade para reservar água (objetivos de 

desenvolver habilidades de resolução de problemas) e a discussão sobre a possibilidade de 

melhoria de vida da população do semiárido baiano a partir da utilização dos recursos 

financeiros na construção de cisternas para reservar água (objetivos de potencializar os sujeitos 

quanto à compreensão crítica do mundo ao seu redor). 

Em particular, o terceiro grupo, que está relacionado à perspectiva sociocrítica, tem, 

no Brasil, o centro do seu debate. É neste mesmo grupo que se localiza a presente pesquisa. De 

acordo com alguns autores (ARAÚJO, 2010; BLOMHØJ, 2009; SILVA, KATO, 2012), a 

maioria dos trabalhos que pode fazer parte desse grupo são de pesquisadores e professores 

brasileiros. Isso acontece, principalmente, porque neste país grande parte desses profissionais 

que se interessam pela Modelagem, de certa forma, são fortemente influenciados pela 

etnomatemática ou pela abordagem teórica da EMC, respectivamente, pelos trabalhos dos 

pesquisadores Ubiratan D’Ambrósio e Ole Skovsmose. 

A partir dessa discussão, ao localizar a presente pesquisa na perspectiva sociocrítica 

da Modelagem, apoio-me na compreensão de Barbosa (2007a) para quem a Modelagem é “um 

ambiente de aprendizagem em que os alunos são convidados a investigar, por meio da 

matemática, situações com referência na realidade” (BARBOSA, 2007a, p. 161).  

Nessa forma de entender a Modelagem, a expressão “ambiente de aprendizagem” e a 

palavra “convite” são adotadas das discussões do pesquisador Ole Skovsmose. Da leitura que 

faço de Skovsmose (2000), compreendo que um ambiente de aprendizagem inclui todos os 

elementos que constituem uma atividade escolar: desde elementos logísticos, relacionados à 

organização do tempo e do espaço escolar – os materiais utilizados, por exemplo –, até a 

concepção filosófica que fundamenta a atividade. Apoiada nesse mesmo estudo, entendo que o 
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convite se caracteriza como as ações do professor em direção à aceitação dos estudantes para 

se envolverem na atividade. 

Ao afirmar que esta pesquisa se insere na perspectiva sociocrítica, tendo como 

referência a figura 1.1, considero importante discutir sobre o conhecimento reflexivo.     

 

1.3 O conhecimento reflexivo 

Para a discussão sobre o conceito de conhecimento reflexivo, é importante entender 

que a mesma não se faz dissociada da discussão sobre os conceitos de conhecimentos técnico e 

matemático (SKOVSMOSE, 2001). Esse autor explica como concebe o conhecimento reflexivo 

a partir da relação com o conhecimento tecnológico. Ele esclarece que o primeiro é necessário 

para desenvolver e usar tecnologias e que vai mais além, caracterizando-se como um 

metaconhecimento, pois se constitui como um horizonte mais amplo por ser capaz de predizer 

e analisar os resultados das produções tecnológicas. Nessa direção, “o conhecimento 

tecnológico já nasce míope” [enquanto] “o conhecimento reflexivo deve estar baseado em um 

horizonte mais amplo de interpretações e entendimentos prévios” (ibidem, p. 85). A relação 

entre esses tipos de conhecimento é entendida da seguinte maneira:   

os conhecimentos tecnológico e reflexivo constituem dois tipos de conhecimento 

diferentes, mas não dois tipos independentes. Parece importante dominar alguns 

insights tecnológicos para dar apoio às reflexões. (ibidem, p.85) 

      

O conhecimento matemático, por sua vez, é definido na relação com o conhecimento 

tecnológico.  

[o conhecimento matemático] se refere à competência normalmente entendida como 

habilidades matemáticas, incluindo competências em reproduzir raciocínios 

matemáticos, teoremas e demonstrações, bem como de dominar uma variedade de 

algoritmos. Essas competências diferem das habilidades de construção de modelos, 

isto é, da habilidade de aplicar matemática na busca dos objetivos tecnológicos. 

(ibidem, p. 86)         

 

Ao discutir esses três conhecimentos, o pesquisador Ole Skovsmose (ibidem) não se 

limita especificamente às atividades escolares, trata da Educação Matemática em um contexto 

mais amplo, ou seja, nas diversas instâncias em que a Matemática é utilizada como uma 

linguagem para tomadas de decisões na sociedade. Ao mesmo tempo, apresenta situações 

escolares para exemplificar possibilidades dessa discussão em salas de aula (ibidem). Um 

exemplo discutido foi de um projeto desenvolvido com estudantes dinamarqueses, cujo tema 

foi “auxílio para famílias em uma microssociedade” e cujo problema foi “como distribuir uma 
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certa quantia de dinheiro como benefício às crianças”.  Após descrever o projeto, esse 

pesquisador fez uma análise dos três conhecimentos a partir das ações dos estudantes: 

O conhecer matemático está exemplificado pela competência de construção de 

algoritmos básicos de, por exemplo, multiplicação. O conhecer tecnológico está 

representado na competência de selecionar e aplicar alguns algoritmos para problemas 

específicos, isto é, os estudantes estiveram envolvidos numa tarefa tecnológica 

quando tentaram calcular o auxílio para as crianças dado o processo de distribuição. 

Reflexões dizem respeito à avaliação das aplicações dos algoritmos, e os estudantes 

ficaram mais perto de reflexões quando passaram da questão “usamos o algoritmo da 

maneira correta?”, via “usamos o algoritmo certo?”, para a questão “é possível usar 

um algoritmo apropriado neste caso?”. (ibidem, p. 116) 

 

Nesse exemplo, o conhecimento reflexivo se constitui a partir de questionamentos 

acerca da aplicação dos algoritmos matemáticos escolhidos pelos estudantes para apresentar 

uma solução ao problema em discussão, ou seja, quando eles geram questionamentos acerca 

dos procedimentos matemáticos utilizados.  

Dessa discussão, é possível dizer que, ao se avançar em direção ao conhecimento 

reflexivo, extrapolam-se os limites impostos pelos modelos matemáticos e pela própria 

Matemática, indo em direção à reflexão do que eles podem produzir na sociedade. De maneira 

mais específica, em se tratando da Modelagem, é possível se extrapolar os limites de uma 

atividade escolar de Matemática. É mais que discutir, investigar ou analisar uma situação 

originada em outra área de conhecimento ou no cotidiano por meio da Matemática, considero 

que é entender o que a Matemática produz na situação e seus limites em relação à mesma.    

 

1.4 Modelagem segundo a Educação Matemática Crítica: aspectos teóricos e sua presença 

em salas de aula 

A presente pesquisa já traz, em sua gênese, posições definidas em relação à 

Modelagem, a saber, que se baseiam principalmente nos trabalhos de Skovsmose (2000, 2001, 

2007, 2008) sobre a abordagem teórica da EMC, e em Araújo (2002, 2009a) e Barbosa (2003a, 

2006, 2007a) acerca da Modelagem segundo essa abordagem teórica. 

Nos trabalhos do pesquisador Ole Skovsmose, que se fundamenta na concepção 

problematizadora e libertadora de educação proposta por Paulo Freire (1970), não se encontra 

uma definição para o que seja a EMC. Ao invés disso, ele enuncia preocupações, questões e 

incertezas (SKOVSMOSE, 2007) que levam à reflexão dos papéis sociopolíticos da Educação 

Matemática na sociedade, incluindo a preocupação em discutir sobre o que pode significar a 

relação entre Educação Matemática e justiça social.  
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Skovsmose (2000) destaca que uma das preocupações da EMC é o desenvolvimento da 

matemacia, caracterizada como a competência de interpretar e atuar em situações estruturadas 

pela Matemática. Desse modo, é objetivo central na EMC o empoderamento dos estudantes 

para atuarem em uma sociedade em que a Matemática é uma linguagem utilizada para exercer 

poder. 

É também central na abordagem teórica da EMC entender que a Educação Matemática 

nos diversos contextos escolares pode se apresentar como possibilidade de empoderamento ou 

submissão, inclusão ou exclusão e discriminação dos sujeitos (ibidem, 2007, 2008). Portanto, 

faz parte das demandas de uma prática que compartilha das preocupações da EMC colocar em 

debates questões que envolvem Matemática e poder na sociedade. Nessa direção, percebo ser 

necessário discutir dois conceitos: ideologia da certeza e matemática em ação.   

Retomando a ideia já apresentada anteriormente, entendo a ideologia da certeza 

(BORBA; SKOVSMOSE, 2001) como uma crença, fortemente presente na sociedade, de que 

dados ou modelos matemáticos apresentam certezas em relação às situações em debate. 

Exemplo disso é o poder que um gráfico apresentado em um jornal de alcance nacional pode 

exercer sobre a opinião da população em relação à situação econômica do país. O conceito de 

matemática em ação (SKOVSMOSE, 2008), por sua vez, refere-se a como os modelos 

matemáticos estão carregados de intenções acerca do que ele irá organizar ou produzir, ou seja, 

qual realidade será gerada a partir da operacionalização de modelos matemáticos. Voltando ao 

exemplo do gráfico, na minha interpretação, compreender a matemática em ação é entender que 

os critérios de escolha dos elementos para a construção do gráfico levam em conta os resultados 

esperados no que diz respeito à formação de opiniões na sociedade. Skovsmose nos alerta que 

“a matemática em ação pode se mostrar razoável, horrorosa, duvidosa, suspeita, arriscada, 

fantástica etc” (ibidem, p. 177). 

Um exemplo que explora o conceito de matemática em ação é apresentado por 

Skovsmose (2008), trata-se da descrição de processo que envolve desde a fabricação de 

produtos manufaturados até a compra pelo consumidor: 

Numa fábrica, cada produto é manufaturado segundo esquemas bem definidos e 

critérios precisos (riscos associados aos produtos passam por um elaborado processo 

de estimativas). Os anúncios publicitários são planejados mediantes laboriosos 

estudos de mercado, que incluem pesquisas e sofisticados modelos de comportamento 

na hora da compra. O custo de distribuição do produto também requer estimativas. E 

o resultado de tantas estimativas tem que ser condensado no valor final de preço de 

venda do produto. Uma grande variedade de modelos matemáticos está presente em 

todos os processos de tomada de decisão que viabilizam a entrada do produto no 

mercado. Depois de tudo, o produto chega às mãos do consumidor real, parte viva da 

matemática em ação, que decide comprar ou não comprar, valendo-se de certa 

racionalidade matemática presente no senso comum. (ibidem, p. 113)      
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Em particular, por tratarem de situações oriundas de outras áreas ou do cotidiano, as 

atividades de Modelagem criam cenários propícios ao debate acerca da forma como a 

Matemática pode se fazer presente em determinadas situações e colocar em discussão o poder 

exercido por ela na sociedade. Para favorecer a percepção de como isso pode acontecer, 

apresento dois estudos: um de cunho teórico (CHRISTENSEN; SKOVSMOSE; YASUKAWA, 

2008) e outro que relata uma experiência em salas de aula com a Modelagem (ROQUE; 

CAMPOS, 2011). 

No trabalho de Christensen, Skovsmose e Yasukawa (2008), os autores discutem o 

domínio exercido pela linguagem matemática na construção dos modelos presentes na 

sociedade. Eles explicam que um fenômeno é composto por diferentes variáveis, algumas 

podem ser matematizáveis (qualidades primárias) e outras não (qualidades secundárias). Na 

construção de um modelo matemático, apenas as qualidades primárias são consideradas, 

portanto, deixando de fora outras qualidades do fenômeno. Diante disso, o modelo matemático 

representa uma outra realidade, no sentido de que ele não possui todas as qualidades do 

fenômeno que o originou.  

A transposição do rio São Francisco, por exemplo, desencadeou uma série de debates 

na sociedade brasileira, com argumentos favoráveis e contra à ação praticada, argumentos nos 

quais, muitas vezes, a linguagem matemática foi utilizada para garantir a sua validade. Alguns 

aspectos desse fenômeno poderiam ser descritos matematicamente – como o volume mínimo 

de água capaz de abastecer uma cidade. Outros, como os sentimentos de satisfação ou 

insatisfação de muitas pessoas ao considerarem serem contempladas ou desfavorecidas com a 

transposição, não poderiam ser matematizados. Apoiada em Christensen, Skovsmose e 

Yasukawa (2008), posso entender que, no primeiro caso, trata-se de qualidades primárias e, no 

segundo caso, de qualidades secundárias. 

Em outra situação, os estudantes poderiam refletir sobre os critérios de modelos 

matemáticos já prontos e utilizados na sociedade. Por exemplo, no estudo de Roque e Campos 

(2011), que relata uma investigação sobre os hábitos de estudantes belo-horizontinos em relação 

ao consumo de água em seus cotidianos, os estudantes perceberam que no valor pago à 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) pelo volume de água consumido é 

cobrado também o descarte do esgoto, sendo que a quantidade de água consumida é a mesma 

considerada no cálculo do valor a ser pago pelo descarte do esgoto. Eles consideraram uma 

maneira injusta de calcular esse volume, justificando que a água utilizada para beber e para 

aguar as plantas não é descartada no esgoto, gerando uma diferença entre o volume consumido 
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e o volume do descarte. Nesse exemplo, os estudantes não foram os responsáveis pela 

construção do modelo matemático da COPASA, mas o avaliaram de maneira a gerar 

questionamentos acerca da coerência de sua utilização. Partindo disso, entendo que, nesse caso, 

é possível compreender que aconteceu produção de conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 

2001). 

Seja na construção de modelos (CHRISTENSEN; SKOVSMOSE; YASUKAWA, 

2008) ou na análise de modelos já prontos e utilizados na sociedade (ROQUE; CAMPOS, 

2011), é possível perceber a matemática em ação (SKOVSMOSE, 2008). Nessa direção, uma 

atividade de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC favorece aos sujeitos 

envolvidos compreenderem a não neutralidade dos modelos matemáticos presentes na 

sociedade, propiciando condições de se questionar a ideologia da certeza (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001). 

Ceolim e Caldeira (2013) discutem sobre a Modelagem vista a partir de estudos de três 

pesquisadores brasileiros (Ademir Donizete Caldeira, Jonei Cerqueira Barbosa e Jussara de 

Loiola Araújo)9 e suas aproximações com a EMC. De acordo com esses autores, essas 

aproximações retratam 

o que Skovsmose aponta para a EMC, que é a questão da democracia no ensino, ou 

seja, proporcionar uma participação democrática das pessoas envolvidas 

diretamente e indiretamente, dando voz a todos, procurando refletir teorias e ideias 

sobre liberdade e justiça. Além disso, proporciona um conhecer reflexivo da 

realidade [...], reflete sobre o uso da matemática e permite avaliá-la, questiona e 

rompe com práticas tradicionais, e promove a participação democrática na Educação 

Matemática. A MM [Modelagem Matemática] abordada nestas concepções pode ser 

uma maneira de romper com o determinismo e a imutabilidade que é tão presente 

na matemática. Ou seja, é uma das formas de desafiar a ideologia da certeza e o 

poder formatador da matemática
10

 [matemática em ação], conforme defendido por 

Skovsmose. (CEOLIM; CALDEIRA, 2013, p.8)  

  

Com o olhar direcionado para a Modelagem em salas de aula, faz-se necessário 

destacar o papel do professor na proposição de uma atividade de Modelagem segundo a 

abordagem teórica da EMC. Considero ser indispensável que ele conceba a Educação 

Matemática com uma lente que o possibilite perceber, nos diversos discursos, as incertezas, as 

                                                           
9 Os autores esclarecem que a escolha por esses pesquisadores foi baseada no estudo de Blomhøj e Carreira (2008). 

Esses autores fizeram uma classificação dos trabalhos apresentados no Topic Study Group 21 – Mathematical 

applications and modelling in the teaching and learning of mathematics – do 11th International Congress on 

Mathematical Education – ICME 11, no qual consideraram quatro trabalhos pertencentes à perspectiva sociocrítica 

da Modelagem e três desses são de pesquisadores Brasileiros (ARAÚJO, 2008; BARBOSA, 2008; CALDEIRA, 

2008). Cabe informar que esses trabalhos não foram utilizados na escrita deste capítulo, portanto, não são 

referências que constam nesta tese.  
10 A expressão matemática em ação é utilizada no mesmo sentido de poder formatador da matemática. Essa é 

presente nos estudos mais recentes do pesquisador Ole Skovsmose. Na presente tese, utilizo a expressão 

matemática em ação. 
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intencionalidades, assim como as próprias certezas geradas pela Matemática, entre outros 

aspectos que devem ser problematizados no desenvolvimento de ambientes de aprendizagem 

dessa natureza em salas de aula.  

No estudo de Barbosa (2003a), o autor ressalta o papel do professor na consolidação 

da Modelagem, em suas diferentes perspectivas, em salas de aula. Ao tratar da perspectiva 

sociocrítica, esse autor entende que o professor tem o papel de convidar os estudantes a 

produzirem conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2001) e acolher suas iniciativas nessa 

direção. Não significa que o convite será aceito, mas que cabe ao professor buscar maneiras de 

discussões com eles tendo em vista o objetivo de produzir conhecimento reflexivo.  

Skovsmose (2001, 2007, 2008) esclarece que a EMC se preocupa em estabelecer 

relações democráticas em sala de aula. Em se tratando disso, acredito que, em ambientes de 

aprendizagem segundo a abordagem teórica da EMC, devem ser criadas condições para que os 

estudantes e o professor discutam e negociem suas ideias acerca da problemática em debate. É 

importante destacar que na relação entre professor e estudantes não cabe àquele impor ideias e 

sim dar oportunidades para os estudantes escolherem e decidirem sobre o que vai ser abordado 

no desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem. Araújo (2009a) esclarece 

sobre esse aspecto:  

a sala de aula é entendida como um espaço democrático, onde o diálogo, no sentido 

de ação dialógica, é a forma de comunicação entre os participantes. Essas ideias são 

entendidas e discutidas de tal forma que os participantes problematizem sua extensão 

para o contexto social. (ARAÚJO, 2009a, p. 59) 

 

Estando atenta ao papel do professor, volto minha atenção também para as ações dos 

estudantes em ambientes de aprendizagem dessa natureza, busco compreensões nos estudos de 

Araújo, (2012), Barbosa (2003a) e Luna, Souza e Santiago (2009)11. 

Araújo (2012) apresenta questionamentos acerca de como um grupo de estudantes 

interpretou o que era esperado sobre ser crítico em um projeto de Modelagem. Os sujeitos desse 

estudo eram estudantes de uma disciplina de Matemática ofertada para o curso de Geografia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo a autora, para o desenvolvimento do projeto, 

foi discutido com os estudantes sobre a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC. As 

conclusões obtidas nesse estudo foram baseadas na análise de um relatório produzido pelo 

grupo. O objetivo do projeto de Modelagem foi analisar os impactos socioeconômicos do 

                                                           
11 As experiências não se esgotam nesses estudos, outros poderiam ser adotados para discussão nesta seção. A 

escolha por esses se deve ao fato de eles terem sido referências muitas vezes consultadas no desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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Projeto Linha Verde na Avenida Cristiano Machado, no trecho entre a Rua Jacuí e a Avenida 

Silviano Brandão (ibidem). Linha Verde foi um projeto do governo de Minas Gerais, lançado 

no ano de 2005, que teve como propósito mudanças no trânsito na cidade de Belo Horizonte 

tendo em vista um conjunto de obras para ligar essa cidade ao Aeroporto de Confins. 

Ao analisar os argumentos apresentados no relatório do grupo, Araújo (2012) 

constatou uma dubiedade na forma como o grupo interpretou ser crítico em um projeto de 

Modelagem. Considerou que o grupo teve atitudes críticas quanto à problematização acerca do 

tema. Entretanto, ao abordar a Matemática, as estratégias dos estudantes foram ao encontro da 

ideologia da certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001) na medida em que buscaram confirmar 

suas hipóteses por meio da Matemática.  

Barbosa (2003a) analisa um ambiente de aprendizagem de Modelagem desenvolvido 

em uma turma de 7ª Série (8º Ano na nomenclatura atual), que teve como tema a distribuição 

de sementes para agricultores de subsistência, no município de Feira de Santana, na Bahia. Os 

estudantes questionaram os critérios utilizados pelo programa, que distribuía igualmente a 

quantidade de sementes para famílias com diferentes números de membros. Com a intervenção 

da professora, os estudantes produziram uma tabela e um gráfico (FIGURA 1.2) para 

representação da situação, relacionando a quantidade de sementes recebida ao número de 

membros das famílias. 

               

FIGURA 1.2: Modelo matemático sobre a distribuição de sementes 

 

Fonte: Produzida pela autora a partir de figuras presentes em Barbosa (2003a) 

 

Barbosa (2003a) esclareceu que alguns questionamentos acerca da representação no 

gráfico foram discutidos com os estudantes. Segundo o autor, as discussões emergentes desses 

questionamentos não foram necessariamente referentes à Matemática, mas ao significado do 

que foi produzido matematicamente. Nessa discussão, os sujeitos envolvidos nessa atividade 
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tiverem a oportunidade de perceber como a Matemática pode apoiar a tomada de decisões em 

uma situação que envolve questões políticas, econômicas, sociais e culturais de uma referida 

realidade. 

Luna, Souza e Santiago (2009) discutem uma atividade de Modelagem desenvolvida 

com estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O tema proposto nesse caso foi a 

construção de cisternas no semiárido baiano. As autoras defendem que a presença de ambientes 

de aprendizagem de Modelagem desde os anos iniciais favorece a reflexão dos estudantes sobre 

o papel dos modelos matemáticos na sociedade e, apoiadas em Borba e Skovsmose (2001), 

ressaltam que não se trata de destituir a ideologia da certeza a partir de experiências dessa 

natureza e, sim, favorecer a formação de uma concepção de Matemática como uma ciência não 

neutra. O ambiente de aprendizagem foi fortemente guiado por questionamentos da professora 

em direção à reflexões acerca da problemática que envolvia a construção de cisternas para a 

melhoria da qualidade de vida da população do semiárido baiano.  

Nesse caso, os estudantes tiveram a oportunidade de perceber que diferentes critérios 

na construção das cisternas poderiam ser assumidos a depender dos interesses de quem estivesse 

propondo tal iniciativa. Desse modo, os alunos puderam questionar quais modelos matemáticos 

indicariam a capacidade de água que supriria verdadeiramente as necessidades das famílias a 

serem beneficiadas. Segundo as autoras,  

as crianças foram capazes de analisar criticamente a presença dos modelos 

matemáticos na sociedade, compreendendo os seus múltiplos vieses. A capacidade de 

água da cisterna, por exemplo, não foi analisada apenas em termos matemáticos, mas 

de forma relacionada às questões sociais que envolvem os cálculos dessa capacidade, 

como a quantidade de pessoas nas famílias a serem beneficiadas, o tempo médio de 

duração do período de seca, a finalidade do uso da água pelas famílias (doméstico 

e/ou plantação), a garantia de hábitos de higiene e outros. (LUNA; SOUZA; 

SANTIAGO, 2009, p. 151) 

 

Os estudos de Barbosa (2003a) e Luna, Souza e Santiago (2009) destacam o papel do 

professor na produção do conhecimento reflexivo. Esses estudos discutem experiências que se 

organizaram diferentemente da relatada em Araújo (2012), que teve um primeiro momento de 

explicação do que propõe a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC, depois se 

constituiu de maneira mais aberta quanto à relação professor-estudantes.  

Um ponto a ser destacado é que os estudos presentes na literatura da área sobre a 

Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC apresentam situações em que os estudantes 

experienciaram atividades dessa natureza pela primeira vez, não obtive indicativos de relatos 

que consideram uma sequência de outras atividades de mesma natureza com os mesmos 

estudantes. Dessa maneira, essas situações se mostram, muitas vezes, como atividades isoladas, 
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em muitos casos, podendo ser até mesmo a única experiência dessa natureza na vida escolar 

dos estudantes. Ainda assim, acredito que podem representar uma grande oportunidade de 

desestabilizar as concepções de Matemática dos estudantes que favorecem a ideologia da 

certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001).   

Por exemplo, acredito que os estudantes que vivenciaram a experiência relatada por 

Barbosa (2003a) tiveram a oportunidade de perceber como diferentes parâmetros ao adotar 

procedimentos matemáticos levam a diferentes possibilidades e resultados quanto ao fenômeno 

estudado. Arrisco afirmar que, mesmo não vivenciando outras experiências dessa natureza, 

esses estudantes, ao se depararem com informações matemáticas, inclusive fora dos contextos 

escolares, terão maiores condições de entender que as informações respaldadas em dados 

matemáticos são carregadas de intensões de quem as produziu.        

A proposta de desenvolver ambientes de aprendizagem de Modelagem segundo a 

abordagem teórica da EMC em salas de aula pode se caracterizar como um momento de 

rupturas em relação à concepção de Matemática como uma ciência neutra, envolvendo intensas 

negociações entre professor e estudantes. Entretanto, nem sempre a proposta de desenvolver 

ambientes de aprendizagem de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC se efetiva na 

prática. O estudo de Araújo (2012) indica que o planejamento da professora estava de acordo 

com as preocupações da EMC, mas os estudantes não atenderam a essa proposta utilizando a 

Matemática para confirmar suas hipóteses. Diante dessa discussão, posso questionar quando 

efetivamente podemos entender que um ambiente de aprendizagem de Modelagem aconteceu 

consonante à abordagem teórica da EMC.  

Sobre esse questionamento, no meu entendimento, baseada nos estudos já presentes 

neste capítulo, é necessário que os sujeitos envolvidos na atividade de Modelagem 

compreendam quatro aspectos: o modelo matemático não representa o fenômeno mas, sim, 

aspectos do fenômeno e deixa de fora inúmeras variáveis que não são matematizáveis; o que 

está presente no modelo matemático representa uma possibilidade, pois outros modelos 

poderiam ser construídos para o mesmo fenômeno a depender das variáveis e procedimentos 

matemáticos adotados; a partir do momento em que um modelo passa a ser operacionalizado 

em uma micro sociedade, interferirá de alguma maneira em sua dinâmica; e que as decisões e 

discussões no ambiente de aprendizagem favoreceram a participação democrática dos sujeitos 

envolvidos.   

Para que o ambiente de aprendizagem aconteça em consonância à abordagem teórica 

da EMC, faz-se necessário observar quando surgem oportunidades, por meio das ações dos 
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estudantes e do professor, para problematizar aspectos que emergem das discussões que 

propiciam ir em direção às preocupações da EMC. Essas oportunidades são específicas de cada 

ambiente de aprendizagem de Modelagem, do problema em discussão, do contexto, dos sujeitos 

envolvidos, entre outros aspectos. Por exemplo, no já citado estudo de Roque e Campos (2011), 

que teve como tema economia de água no cotidiano de estudantes belo-horizontinos, ao analisar 

o modelo utilizado para o cálculo do volume, os estudantes perceberam que no valor pago à 

COPASA pelo volume de água consumido é cobrado o descarte do esgoto em igual volume, 

sendo que a quantidade de água consumida não é a mesma descartada no esgoto. As professoras, 

que estavam implementando o ambiente de aprendizagem, aproveitaram para discutir questões 

sobre justiça em relação a esse cálculo: 

Um aspecto que se mostrou novidade para os alunos, e também para nós, é que no 

valor pago além do consumo de água se cobra também pelo descarte do esgoto, sendo 

que a quantidade de água consumida é a mesma considerada no cálculo do valor a ser 

pago pelo descarte do esgoto. Questionamos os alunos se eles consideravam que isso 

era justo. Obtivemos respostas do tipo: “Isso não é justo porque a água que utilizamos, 

por exemplo, para beber ou aguar as plantas não é descartada no esgoto”. (ROQUE; 

CAMPOS, 2011, p. 9, grifos das autoras) 

 

No âmbito desta pesquisa, destaco a necessidade de problematizar as oportunidades 

que surgem no ambiente de aprendizagem de Modelagem proposto segundo a abordagem 

teórica da EMC, buscando aproximações entre o que é desejável que aconteça e o que se efetiva 

a partir das ações dos sujeitos, tendo em vista romper com práticas fortemente fundamentadas 

no paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000)12 e na ideologia da certeza (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001) em relação à Matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 A expressão paradigma do exercício aparece pela primeira vez nesta tese. Uma discussão sobre a mesma se 

encontra no próximo capítulo. Portanto, considero desnecessário o detalhamento do seu significado ao término 

deste capítulo.  
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CAPÍTULO 2                                                                                         

Modelagem segundo a Educação Matemática Crítica em sala de aula: como 

pesquisar? 

 

Em estudos na literatura é destacado que atividades de Modelagem são pouco 

presentes nas salas de aula (ARAÚJO, 2009b; SILVEIRA, 2007; SILVEIRA, CALDEIRA, 

2012). Araújo (2009b) esclarece que existe um crescente número de pesquisas sobre a 

Modelagem na Educação Matemática, mas a presença dessa em salas de aula não cresce 

correspondentemente. Nesta pesquisa, a discussão se fundamenta em um referencial teórico 

específico, a Educação Matemática Crítica (EMC), que é uma forma de pensar/conceber a 

Educação Matemática ainda muito distante da maioria das salas de aula (SKOVSMOSE, 2000, 

2007). Diante disso, ao propor uma pesquisa sobre a Modelagem segundo a abordagem teórica 

da EMC, o pesquisador provavelmente vai lidar com questionamentos ou preocupações sobre 

onde pesquisar e como pesquisar, em outras palavras: como pesquisar o que não é presente nas 

salas de aula? 

Neste capítulo, na primeira seção, discutirei algumas implicações relacionadas à pouca 

presença da Modelagem nas salas de aula. Apesar de isso ser um fato, o questionamento anterior 

não deve ser entendido como uma constatação da falta de contexto para o desenvolvimento da 

pesquisa, mas, sim, como uma problematização de questões metodológicas relativas a uma 

intervenção de natureza específica. Na segunda seção deste capítulo, discuto essas questões 

metodológicas.  

  

2.1 Pouca presença da Modelagem em salas de aula: compreendendo o cenário e 

implicações para as pesquisas 

Cada sala de aula de matemática se caracteriza de uma maneira, pois depende dos 

inúmeros fatores condicionantes em sua constituição. Do meu ponto de vista, seria ilegítimo 

caracterizar as salas de aula de matemática de uma única maneira. Mesmo assim, é possível 

vislumbrar, a partir do que é discutido na literatura em Educação Matemática, do que é relatado 

nos diversos espaços de formação de professores e das minhas próprias percepções dos 

contextos escolares, que a maioria das salas de aula de matemática ainda pode ser “descrita” 

como o ensino tradicional de matemática. Sobre este, entendo-o a partir do que é denominado 

como paradigma do exercício (SKOSMOSE, 2000).  
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A organização das aulas de matemática, no paradigma do exercício, acontece a partir 

da exposição de conteúdos e resoluções, explicações e correções de exercícios, tendo o 

professor no centro da ação pedagógica (ibidem). Skovsmose apresenta uma descrição de como 

vislumbra essas salas de aula de matemática: 

O ensino tradicional de matemática é dominado pelo uso do livro-texto que é seguido, 

mais ou menos, página por página. Outras espécies de materiais são usadas somente 

como complemento. O livro-texto ocupa a cena. As aulas são estruturadas mais ou 

menos da mesma maneira. Um elemento da aula é que o professor faz uma exposição 

de alguma ideia teórica. [...]. Um segundo elemento da aula é que os estudantes 

resolvem exercícios, quer individualmente, quer em grupo. [...]. Os exercícios são 

formulados de tal modo que cada um deles tenha somente uma resposta. [...]. 

(SKOVSMOSE, 2007, p. 33-34)  

 

De outra forma, os estudantes podem assumir o centro da ação pedagógica, tendo 

condições propícias à investigação, com atividades abertas que possibilitam vários 

encaminhamentos por eles, o que é denominado como cenários para investigação 

(SKOVSMOSE, 2000).  

Alrø e Skovsmose (2006) discutem diferentes padrões de diálogos para essas duas 

formas de organizar ou, até mesmo, de conceber uma aula de matemática. No paradigma do 

exercício, o professor centraliza o diálogo em elementos já preestabelecidos para obter as 

respostas desejadas na explicação do conteúdo ou na resolução de exercícios. De outra forma, 

nos cenários para investigação, o diálogo é conduzido a partir de questionamentos do professor 

e dos próprios estudantes, o que pode ser caracterizado da seguinte maneira:  

Os alunos podem formular questões e planejar linhas de investigação de forma 

diversificada. Eles podem participar do processo de investigação, a fala o que 

acontece se? deixa de pertencer apenas ao professor e passa a poder ser dita pelo aluno 

também. E outra fala do professor, por que é dessa forma...?, pode desencadear a fala 

do aluno Sim, por que é dessa forma...?. (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006, p. 55-56, 

grifos dos autores) 

 

Partindo dessa discussão, atividades de Modelagem, que propõem colocar os 

estudantes no centro da ação pedagógica a partir da problematização de alguma situação da 

realidade por meio da Matemática, podem representar uma mudança na organização da sala de 

aula de matemática, inclusive nas relações entre os sujeitos, professor e estudantes, 

estabelecidas a partir da mudança no padrão de diálogo entre eles. Entretanto, é de se esperar 

que mudança não aconteça sem que existam tensões nas ações dos sujeitos, como explicam 

Almeida e Vertuan (2014):  

Qualquer tentativa de implementar atividades de Modelagem Matemática em sala de 

aula vem carregada do que se entende por uma ‘aula de Matemática’, acepção esta 

construída durante toda uma formação escolar, geralmente, vivenciada no paradigma 

do exercício. (ALMEIDA; VERTUAN, 2014, p. 9, grifo dos autores) 
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Diante disso, cabe questionar se os professores estão receptivos e preparados para 

essas mudanças. Silveira e Caldeira (2012) afirmam que, no Brasil, existe muita resistência dos 

professores em assumir a Modelagem de forma mais consistente em salas de aula. Esses autores 

fizeram uma análise de quatorze trabalhos, no conjunto das dezesseis teses e dissertações sobre 

Modelagem e formação de professores defendidas no Brasil entre 1976 e 200513.  

Dessa análise, Silveira e Caldeira (2012) identificaram e classificaram obstáculos e 

resistências apresentados pelos professores e futuros professores em desenvolver atividades de 

Modelagem em suas práticas pedagógicas: maior exigência do professor na preparação e no 

momento da aula; insegurança diante do novo; o não acompanhamento de um profissional que 

tenha maior experiência e domínio sobre a Modelagem; grande quantidade de estudantes por 

turma; ausência de colaboração da parte administrativa da escola; estrutura da escola; objetivos 

diferentes dos objetivos da instituição; preocupação em cumprir o conteúdo; preocupação com 

a sequência dos conteúdos diferente da sequência lógica;  falta de tempo ou preocupação com 

gasto excessivo de tempo; preocupação acerca do processo de construção do conhecimento; 

reação dos estudantes; indisposição e cansaço por parte dos estudantes em desenvolver as 

atividades; aversão dos estudantes por esse novo método; preocupação com a reação dos pais; 

e ausência de colaboração dos pais.     

Esses obstáculos e resistências não se limitam à estrutura interna das salas de aula de 

matemática, mas incluem também os próprios limites impostos pela formação do professor, 

pelo currículo, pela estrutura escolar e pelas condições de trabalho em que o professores se 

encontram. Esse cenário apresenta implicações para a inserção da Modelagem em sala de aula, 

para o desenvolvimento de pesquisas e para o diálogo entre ambas.   

Araújo, Campos e Freitas (2012) destacam que é comum a criação de práticas 

pedagógicas com a colaboração ou orientação do pesquisador para a realização de alguma 

pesquisa no campo da Modelagem na Educação Matemática. Essa pode ser uma estratégia para 

alguns pesquisadores que desejam pesquisar sobre a Modelagem em sala de aula e não tem 

acesso a contextos que são implementados esse tipo ambiente de aprendizagem, aspecto que 

deve ser problematizado metodologicamente. Na presente pesquisa, foi criada uma prática 

pedagógica para sua realização, que será relatada no capítulo 5. Mas cabe esclarecer que, em 

pesquisas cuja base teórica é a EMC, não se trata apenas de uma estratégia para a realização de 

uma pesquisa, pois caracteriza-se como uma intervenção metodológica que possibilita colocar 

                                                           
13 O levantamento dos dezesseis trabalhos, entre teses e dissertações, é resultado do estudo de Silveira (2007).  
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preocupações da EMC como centrais na pesquisa, portanto, com suas peculiaridades, aspectos 

que serão discutidos na próxima seção.   

Apoiada na discussão presente nesta seção, considero que pesquisar sobre Modelagem 

em sala de aula apresenta demandas específicas para os pesquisadores. Dentre elas, pode ser 

destacada a possível necessidade de criar uma prática pedagógica para desenvolver a pesquisa. 

Contudo, preocupo-me em esclarecer que criar uma prática pedagógica para pesquisar, neste 

estudo, é uma ação que corresponde as preocupações que envolve a metodologia de pesquisa 

em EMC. Portanto, trata-se de entender os aspectos que envolvem o pesquisar consonante à 

abordagem teórica da EMC.      

 

2.2 Aspectos metodológicos da pesquisa em Educação Matemática Crítica: como 

pesquisar o que não é presente em salas de aula? 

Uma preocupação central no planejamento desta pesquisa foi que o ambiente de 

aprendizagem de Modelagem no qual seriam produzidos os dados empíricos se constituísse em 

harmonia com as preocupações da EMC (SKOVSMOSE, 2000, 2001, 2007, 2008). Eu desejava 

que a prática pedagógica na condução desse ambiente de aprendizagem fosse fundamentada na 

discussão teórica assumida na pesquisa em relação à Modelagem na Educação Matemática. 

Para Skovsmose (2008), em se tratando de EMC, não é possível entender pesquisa e prática 

como realidades separadas. De acordo com as ideias desse autor, “é de se esperar que haja 

consonância entre considerações teóricas e metodológicas, de um lado, e prioridades e 

abordagens na prática educacional de outro” (ibidem, p. 102, grifo do autor).         

Nos estudos de Skovsmose e Borba (2004) e Skovsmose (2015), os autores discutem 

metodologia de pesquisa em EMC e colocam em debate uma possibilidade de desenvolver 

pesquisas para investigar alternativas, o que não existe, mas poderia existir como uma nova 

realidade. Trata-se de confrontar o que é real com o que poderia ser.   

No planejamento da presente pesquisa, o ambiente de aprendizagem de Modelagem 

em harmonia com as preocupações da EMC é o que “não existia”, mas poderia se tornar uma 

nova realidade. Isso não significa que estou afirmando que os professores não implementam 

ambientes de aprendizagem dessa natureza em salas de aula, mas, sim, que, diante das 

possibilidades de contextos nos quais eu poderia desenvolver a pesquisa de campo, não havia 

informações sobre possíveis convergências entre o que neles ocorriam e o que eu desejava 

encontrar. Mais que isso, mesmo se houvesse esse contexto acessível à pesquisadora, 
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provavelmente não seria ideal para a pesquisa, pois, apoiada nesses referenciais 

(SKOVSMOSE, BORBA, 2004; SKOVSMOSE, 2015), esta pesquisa tem, entre suas ideias 

centrais, o processo de transformação que acontece ao se confrontar o que já existe com o que 

poderia ser, tem como cerne uma intervenção, que será discutida a partir da figura 2.1.  

Por exemplo, em Skovsmose (2015) é discutida a utilização de computadores em 

atividade de matemática com estudantes de uma escola localizada em uma favela na qual eles 

não têm acesso a computadores. Sabemos que laboratórios de informática são reais em muitas 

escolas, mas não era a realidade do contexto citado por esse autor. Neste exemplo, são 

apresentados alguns questionamentos: 

[...] o que significa trazer computadores para uma escola de favela, onde os alunos 

não têm acesso a essa tecnologia? Como é que os alunos experimentariam essas 

possibilidades de aprendizagem? O que poderia significar para eles terem a 

oportunidade de investigar programas matemáticos? No entanto, levar computadores 

para uma escola em uma favela não é qualquer coisa simples. Portanto, como 

pesquisar essas questões, se na realidade não há computadores na escola? Seria 

possível trazer alunos para a universidade e deixá-los trabalhar no laboratório de lá? 

Será que tal estratégia poderia revelar algo sobre o que aconteceria, se os 

computadores estivessem disponíveis na escola?  (ibidem, p. 72) 

 

A ideia de pesquisar “o que não existe, mas poderia existir” foi originada de uma 

parceria entre pesquisadores da África do Sul e da Dinamarca após o regime do apartheid 

(ibidem). Nessa parceria foram discutidas expectativas de estudantes de doutorado sul-africanos 

que desejavam desenvolver pesquisas seguindo o rigor metodológico de uma pesquisa científica 

e que discutissem aspectos das salas de aula de matemática multiculturais, sendo que essa 

realidade não existia devido às consequências desse regime. A realidade na qual esses 

doutorandos poderiam desenvolver suas pesquisas pode ser percebida nas seguintes palavras: 

[...] as consequências de um regime apartheid, que não poderiam ser facilmente 

eliminadas ao entrar em um período pós-apartheid, como, por exemplo, os locais 

determinados pelo regime para a organização de bairros designados a diferentes 

grupos étnicos. Assim, poderia ser difícil explorar as salas de aula de matemática 

multiculturais, pois o regime do apartheid havia estabelecido completa segregação 

entre “brancos”, “negros”, “de cor” (pessoas etnicamente mistas) e “hindus/asiáticos”, 

e essa segregação ainda dominava o contexto da escola. (ibidem, p. 64, grifos do autor) 

 

 Skovsmose e Borba (2004) discutem como, metodologicamente, pesquisar o que não 

existe, mas poderia existir. Esses autores definem três situações: corrente, imaginada e o 

arranjada. A situação corrente é referente ao que já acontece, ao que já é vivido nos espaços 

escolares. A situação imaginada é o que o pesquisador ou professor deseja que aconteça. Na 

tentativa de colocar em prática a situação imaginada, várias coisas podem acontecer, no 

confronto entre o que foi idealizado e o que já acontecia. Concretiza-se, então, a situação 

arranjada que não é exatamente como a idealizada e também não é como a que já existia. A 
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situação imaginada difere das situações corrente e arranjada por ser apenas ideias e ideais. De 

acordo com Skovsmose e Borba (2004), são ideias que podem ser entendidas como parciais, 

flutuantes ou difusas.  

Esses autores representam as três situações a partir de um triângulo, modelo 

representado na figura 2.1, para explicitar que cada situação se relaciona com as outras duas. 

Nesse modelo, as situações são representadas pelos vértices e cada lado do triângulo indica um 

processo que relaciona duas das três situações. 

 

FIGURA 2.1: Modelo metodológico de pesquisa em Educação Matemática Crítica 

 

 
 

 Fonte: Produzido pela autora a partir das representações presentes em Skovsmose e Borba (2004) 

 

A imaginação pedagógica relaciona a situação corrente com a situação imaginada e 

pode ser entendida como o processo de identificação de alternativas para a situação corrente.  

Deve-se considerar que a imaginação pedagógica é limitada pelos contextos educacionais, pois 

tem como ponto de partida o que existe, a situação corrente.  

A situação imaginada envolve ideias e ideais de pesquisadores e professores e inclui 

negociações e compreensões de que nem pesquisador, nem professor têm acesso a respostas 

objetivas sobre o que acontecerá. As negociações são importantes e apontadas como aspecto 

fundamental para a organização prática, o processo que se origina na situação corrente para a 

concretização da situação arranjada.  

O raciocínio crítico, que relaciona a situação imaginada com a situação arranjada, é 

uma estratégia analítica para investigar a situação arranjada, cuja observação se dará em busca 

de conclusões acerca da situação imaginada, ou seja, o que da situação imaginada é possível 

perceber na situação arranjada e o que é possível concluir acerca da situação imaginada a partir 

da situação arranjada.  
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Um exemplo de situação arranjada de ambiente de aprendizagem de Modelagem 

orientado na perspectiva da EMC foi relatado na tese de doutorado de Freitas (2013). Seu 

objetivo foi “entender como se desenvolve o processo de matematização em projetos de 

modelagem orientados na perspectiva da Educação Matemática Crítica” (FREITAS, 2013, p. 

55). Apesar de esse autor não ter se apoiado teoricamente no estudo de Skovsmose e Borba 

(2004), desenvolveu estratégias para construir um ambiente de aprendizagem no qual foram 

produzidos os dados de sua pesquisa. Esse pesquisador atuava como professor de matemática 

no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Congonhas, no momento de sua pesquisa 

de doutorado. Em suas atividades na instituição, já experienciava a Modelagem na orientação 

de projetos de iniciação científica, mas atividades dessa natureza não se faziam presentes em 

suas aulas de matemática. No planejamento da pesquisa de campo, convidou outro professor da 

mesma instituição para estabelecer uma parceria na implementação de um ambiente de 

aprendizagem de Modelagem no qual ele desenvolveria sua pesquisa. O professor convidado 

demonstrou gostar da proposta, mas considerou inviável devido à pouca disponibilidade de 

horários. Esse pesquisador explicou como se deu o convite ao professor: 

Convidei-o para participar conjuntamente com os seus futuros alunos, e 

destaquei que o projeto poderia ser desenvolvido com alunos voluntários, nas 

dependências do próprio campus e fora dos horários destinados às aulas. 

A partir dessa proposta, passamos a conversar sistematicamente sobre 

modelagem matemática, principalmente da forma como desenvolvia os trabalhos com 

os alunos na iniciação científica e sobre os propósitos de minha pesquisa de doutorado 

em investigar o processo de matematização em projetos de modelagem orientados na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica. 

Apesar do interesse e do reconhecimento inicial demonstrado pelo professor 

acerca das potencialidades do ensino de matemática quando se propõe a adoção de 

um enfoque didático-pedagógico como a modelagem, bem como da minha 

preocupação com o desenvolvimento de uma educação crítica que visa, 

principalmente, contribuir para a construção de uma educação voltada para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, esse professor decidiu não participar na 

execução do projeto, alegando incompatibilidade em seus horários. (ibidem, p. 87) 

 

Do trecho citado acima, é possível identificar que ambientes de aprendizagem de 

Modelagem não aconteciam na situação corrente na qual o pesquisador se encontrava, pelo 

menos não acontecia em suas aulas e nas aulas do professor convidado. Tendo em vista a 

situação imaginada (um ambiente de aprendizagem de Modelagem segundo a abordagem 

teórica da EMC), apoiado em suas ideias e seus ideais como professor e pesquisador, em sua 

imaginação pedagógica, o pesquisador buscou colaboração de outro professor. Entendo que 

isso já fez parte do processo de organização prática.  

O professor concedeu momentos de suas aulas para que o pesquisador fizesse o convite 

aos estudantes para participarem da pesquisa. Após analisar e perceber quais possibilidades 
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viabilizariam sua pesquisa naquele contexto, o pesquisador desenvolveu outro aspecto da 

organização prática, o convite a uma turma para participar da pesquisa, em suas palavras: 

No primeiro encontro com a turma tive apenas uma conversa com os alunos 

sobre meu interesse em desenvolver uma pesquisa de modelagem, na qual destaquei 

que a participação dos mesmos seria de forma voluntária. Expliquei para a turma o 

entendimento que tenho sobre modelagem matemática, de minhas experiências 

quando a mesma fora utilizada como um enfoque pedagógico, e do processo de 

investigação inerente à modelagem quando se propõe a descrever matematicamente 

uma situação-problema real. Entretanto, ao conversar com a turma, pude perceber que 

era uma forma de trabalhar com a matemática cuja experiência eles jamais tiveram, 

exceto um ex-aluno de iniciação científica que desenvolveu, através da minha 

orientação, uma pesquisa que envolveu a modelagem matemática [...]. 

Diante desta constatação, pedi a esse aluno que falasse de nosso trabalho de 

modelagem desenvolvido no programa de iniciação científica. Após a explicação do 

aluno para a turma, falei que o projeto que eu pretendia desenvolver seria em grupo, 

com alunos voluntários, com um tema que possivelmente estaria relacionado com a 

relação entre a mineração e o desenvolvimento das cidades da região, como 

Congonhas e cidades circunvizinhas. (ibidem, p. 89) 

   

Nesse trecho, a meu ver, fica claro, a partir das percepções relatadas pelo pesquisador, 

que atividades de Modelagem não faziam parte do histórico escolar dos estudantes que ele 

estava convidando a participar da pesquisa, mais um aspecto que evidencia que atividades dessa 

natureza não eram implementadas no referido contexto, na situação corrente.  

Após o momento acima descrito, foi se configurando a situação arranjada, que não se 

concretizou como a situação imaginada, como explica o pesquisador: 

Para esse segundo encontro, a minha expectativa era a de ter um número significativo 

de alunos com a intenção de participar da pesquisa. Entretanto, contrariando essa 

minha expectativa, somente sete alunos manifestaram interesse em participar, [...]. 

Dessa forma, nesse encontro, combinei com os alunos voluntários que toda quarta-

feira, após o intervalo das aulas da tarde, encontraríamos para desenvolvermos o 

projeto de modelagem. (ibidem, p. 89) 

 

A negociação entre o pesquisador e os estudantes foi muito importante na constituição 

da situação arranjada, desde os horários para os encontros até a utilização de tecnologias na 

construção do modelo matemático. A situação arranjada se concretizou em doze encontros do 

pesquisador com os sujeitos de sua pesquisa para a discussão e construção do modelo 

matemático sobre a evolução do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) de 

Congonhas, principal cidade da região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais.  

A partir da situação arranjada, o pesquisador se empenhou para compreender aspectos 

da situação imaginada. Em suas discussões, é possível perceber passagens que podem ser 

relacionadas ao processo que é denominado como imaginação pedagógica: 

[...] meu esforço foi de vislumbrar um ambiente de ensino e aprendizagem em 

matemática capaz de desenvolver e reunir características de um ambiente 

investigativo, tal como Skovsmose (2000) denomina de “cenários para investigação” 

e, ao mesmo tempo, um ambiente educativo que contemplasse um discurso crítico, 
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tanto em relação à forma de “ler o mundo”, tal como defende a concepção educativa 

de Paulo Freire, como na forma de criticar a própria matemática como detentora de 

um poder absoluto e inquestionável, [...]. (ibidem, p. 237) 

 

No projeto de Modelagem, cujo objetivo foi compreender a importância da atividade 

mineradora para o desenvolvimento da região do Alto do Paraopeba, da qual Congonhas faz 

parte, os estudantes sob a orientação do pesquisador, chegaram a um modelo matemático e 

apresentaram o projeto para a comunidade do IFMG, políticos e representantes das cidades 

integrantes da região do Alto Paraopeba: 

[...] a culminância do projeto de modelagem matemática com o debate permitiu ao 

grupo, bem como à comunidade ali presente, viver a experiência da construção de um 

ambiente que vislumbrava tanto a aproximação quanto a interação com as diversas 

vozes de setores representativos da esfera política e social da região do Alto 

Paraopeba. (ibidem, p. 209) 

 

Dessa experiência, Freitas (2013) desenvolveu compreensões acerca do objetivo de 

sua pesquisa e pôde entender aspectos do que aconteceria se a Modelagem orientada na 

perspectiva da EMC fosse um ambiente de aprendizagem presente nas aulas de matemática 

daquele contexto em que atuava como professor. Na minha interpretação, é possível perceber 

aspectos do processo de raciocínio crítico, em passagens como o trecho seguinte:   

Ainda que as marcas da Ideologia da Certeza mostrassem sua força neste início 

do processo de matematização, alimentadas, muito provavelmente, pelas experiências 

dos participantes nos ambientes de ensino e aprendizagem de Matemática 

considerando suas trajetórias escolares, eu vislumbrava a possibilidade de essa 

ideologia ser desafiada ao longo do projeto.  

[...] Posteriormente pude verificar que o grupo a assumiu uma concepção, na 

qual, já não era mais imperativo fazer uma defesa acerca da exatidão e a perfeição 

atribuída à matemática ao longo do processo de matematização no projeto. (ibidem, 

p. 213, grifos meus) 

  

Nesse estudo, o pesquisador atuou como professor no desenvolvimento do ambiente 

de aprendizagem em que se deu a pesquisa. Essa dupla-ação se justifica dentro da discussão 

metodológica proposta por Skovsmose e Borba (2004) ao considerar que deve existir 

colaboração na relação do pesquisador com professor e estudantes no planejamento e efetivação 

da situação arranjada. Mais que isso, no caso da pesquisa de Freitas (2013), a situação 

imaginada é vislumbrada pelo pesquisador que se coloca na condição de professor para a 

constituição da situação arranjada.   

Contudo, destaca-se a necessidade de diferenciar a prática pedagógica da pesquisa. 

Araújo, Campos e Freitas (2012), a partir de estudos sobre a Modelagem na Educação 

Matemática, caracterizam a relação entre prática pedagógica e pesquisa nas seguintes palavras: 

“elas fazem parte de uma unidade única, se influenciam e se desenvolvem mutuamente, são 
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diferentes, têm propósitos diferentes, podem ser incompatíveis, mas uma pressupõe e constitui 

a outra” (p. 10). Em outro estudo, Campos e Araújo (2015b) consideram que nessa relação “o 

duplo papel se caracteriza por uma alternância entre ênfase no papel de pesquisadora e no de 

professora, mas de tal forma que, embora diferentes, ambos coexistam e dialoguem” (p. 336).  

Bicudo (1993) apresenta a distinção entre pesquisa, relato de experiência, propostas 

pedagógicas e ação pedagógica14. De acordo com essa autora:   

Pesquisar configura-se como buscar compreensões e interpretações significativas do 

ponto de vista da interrogação formulada. Configura-se, também, como buscar 

explicações cada vez mais convincentes e claras sobre a pergunta feita. (BICUDO, 

1993, p. 18)  

 

Para essa autora, a ação pedagógica,  

diz de atuação, de ato ou efeito de atuar, de manifestação de uma força, de uma 

energia, da capacidade de mover-se, de agir, de funcionamento, de comportamento, 

de atitude. A ação pedagógica diz de uma atuação educadora conduzida segundo um 

projeto de Educação, ou seja, segundo princípios norteadores fundados na Filosofia, 

na Ciência, na História, na Política... (BICUDO, 1993, p. 21, grifo da autora)  

  

A partir da discussão teórica desenvolvida desde o primeiro capítulo desta tese, destaco 

que a EMC é a teoria que fundamentou o planejamento e o desenvolvimento da pesquisa de 

campo. A Teoria da Atividade, que discutirei no próximo capítulo, por sua vez, apresenta 

ferramentas teóricas para construir entendimentos acerca do que aconteceu na situação 

arranjada a partir das ações dos sujeitos. Nessa direção, a Teoria da Atividade me permitiu 

avançar em relação à discussão baseada no modelo proposto por Skovsmose e Borba (2004), 

pois este permite olhar, basicamente, para o planejamento e implementação da prática 

pedagógica consoante às ideias da pesquisa.   

No próximo capítulo, dedico-me à discussão sobre a Teoria da Atividade nos aspectos 

concernentes à presente pesquisa.  

 

 

 

 

 

                                                           
14 Expressão que entendo como semelhante à prática pedagógica. 
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CAPÍTULO 3                                                                                                                  

A Divisão do Trabalho: compreensões a partir da Teoria Histórico-Cultural 

da Atividade 

 

Para explicar o conceito de Divisão do Trabalho e como ele será utilizado nesta tese, 

faz-se necessário, também, apresentar compreensões acerca da teoria na qual esse conceito se 

encontra. Nessa direção, o propósito deste capítulo é apresentar entendimentos sobre esse 

conceito e, de maneira mais ampla, compreensões acerca da Teoria da Atividade (TA), que 

fundamenta a discussão aqui proposta.           

Devido à especificidade deste capítulo, cabe destacar que, quando me refiro à palavra 

“atividade” com a letra inicial minúscula, estou fazendo um uso genérico da palavra. 

Diferentemente, quando a palavra “Atividade” é grafada com a inicial maiúscula, trata-se da 

Atividade segundo a TA15.  

A discussão sobre o conceito de Atividade é iniciada nos estudos dos psicólogos 

russos, que formam a base teórica da psicologia Histórico-Cultural, desenvolvidos sob a 

liderança de Lev Semenovitch Vygotsky. De acordo com Leontiev, colaborador de Vygotsky, 

Atividade diz respeito ao conjunto de ações realizadas pelo homem dirigida a uma necessidade. 

Atividade é definida como “uma unidade não-aditiva da vida material, corpórea, do sujeito 

material. [...] é a unidade de vida, mediada pela reflexão mental, por uma imagem, cuja função 

real é orientar o sujeito no mundo objetivo” (LEONTIEV, 2014, p. 186).  

De acordo com Leontiev (2014), a Atividade satisfaz uma necessidade definida do 

sujeito e é orientada em direção ao objeto desta necessidade. Esse teórico explica que o que 

diferencia uma Atividade da outra é o seu objeto para o qual as ações são direcionadas e o 

objeto é motivo da Atividade.  

A principal coisa que distingue uma atividade de outra reside na diferença entre 

seus objetos. É o objeto da atividade que a dota de certa orientação. [...] o objeto da 

atividade é o seu motivo, ele pode ser tanto material quanto ideal; pode ser dado da 

percepção ou pode existir somente na imaginação, na mente.  

Assim, atividades diferentes são distinguidas por seus motivos. O conceito de 

atividade é necessariamente ligado ao conceito de motivo. Não existe tal coisa como 

atividade sem um motivo; [...].   (ibidem, p. 189)   
   

Para falar em Atividade consciente, é necessário considerar dois momentos: a 

idealização do que se deseja atingir (algo que existe primeiramente na mente) e a execução das 

ações tendo em vista atingir o que foi idealizado. Como explica Leontiev (2004), essa é uma 

                                                           
15 Exceto nas citações literais que seguem o uso feito pelos autores. 
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característica especificamente da Atividade humana, devido ao desenvolvimento da 

consciência, no curso do desenvolvimento histórico, que permite que a imagem da realidade 

não se confunda com o que é vivido pelo sujeito. De acordo com esse teórico, “o reflexo 

consciente, diferentemente do reflexo psíquico próprio do animal, é o reflexo da realidade 

concreta destacada das relações que existem entre ela e o sujeito, ou seja, um reflexo que 

distingue as propriedades objetivas estáveis da realidade” (ibidem, p. 75). Tal particularidade 

da Atividade humana foi discutida pelo filósofo Karl Marx, cujos estudos fundamentam os que 

foram desenvolvidos pelos psicólogos russos citados neste capítulo, ao esclarecer sobre a 

especificidade do trabalho humano: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha envergonha mais 

de um arquiteto humano [pela perfeição da] construção dos favos de suas colmeias. 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu 

o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, 

portanto, idealmente. (MARX, 1996, p. 298) 

 

Para atingir o objetivo deste capítulo, antes de desenvolver uma discussão mais ampla 

sobre a TA, na primeira seção, apresento uma compreensão acerca da gênese do conceito de 

Divisão do Trabalho. Na segunda seção, apresento aspectos importantes do desenvolvimento 

histórico da TA. E, na última seção, localizo a discussão a partir de onde e de como a Divisão 

do Trabalho será descrita e analisada nesta tese.   

 

3.1 Divisão do Trabalho: a gênese do conceito 

O propósito desta seção é explicar a origem do conceito de Divisão do Trabalho16 e 

destacar um primeiro entendimento acerca desse conceito, ou seja, explicitar a que faço 

referência ao mencioná-lo. A Divisão do Trabalho é exemplificada por Leontiev (2004) quando 

discute o caso da caçada coletiva primitiva. Esse exemplo foi descrito por Duarte (2004) nas 

seguintes palavras:  

No momento da caçada propriamente dita, o grupo de caçadores dividir-se-ia em dois. 

O primeiro grupo, constituído pela maioria dos caçadores, ficaria à espreita num lugar 

previamente estabelecido, no qual seria mais fácil encurralar e abater o animal do que 

numa situação em campo aberto, na qual o animal a ser caçado (imaginemos que seja 

um animal ágil e veloz) tem mais chances de escapar. A outra parte do grupo seria 

constituída por apenas um ou dois integrantes do grupo, que Leontiev chama de 

batedores. A função do batedor seria a de espantar os animais, mas com um propósito 

                                                           
16 Uma observação inicial é que, para compreender esse conceito com o enfoque que é assumido nesta tese, precisa-

se de outros entendimentos que envolvem a TA e que serão discutido nas seções seguintes. Diante disso, essa 

discussão mais específica será desenvolvida na seção 3.3.3.   
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determinado, o de que os animais, ao fugirem dos batedores, corressem 

inadvertidamente para onde estavam à espreita os demais integrantes do grupo, que 

se encarregariam de encurralar e abater a caça. (DUARTE, 2004, p. 53) 

 

Leontiev (2004) explica que o batedor, envolvido na caçada, ao participar dessa 

Atividade, pode ter sido movido pela necessidade de alimentar-se ou vestir-se com a pele do 

animal. Mas se suas ações fossem vistas separadamente das do restante do grupo, poderiam não 

fazer sentido ou mesmo se apresentarem contrárias ao que seria previsto para o objetivo de 

abater a caça. Na Divisão do Trabalho, no caso acima descrito, o batedor tem a função de 

espantar os animais, mas ao desenvolver suas ações, não há garantias do abate da caça. Leontiev 

(2014) destaca que a Divisão do Trabalho gera resultados parciais, intermediários, devido à 

participação individual na Atividade de natureza coletiva.   

No contexto de uma sala de aula, buscando seguir a estrutura do exemplo da caçada 

coletiva primitiva, em relação à Divisão do Trabalho, imagino uma situação em que um 

professor de matemática, de uma escola em Belo Horizonte, sugeriu que os estudantes reunidos 

em grupos calculassem o gasto anual com transporte de um dos seus integrantes com o 

deslocamento no trajeto de sua residência até a escola. Em grupo, ele se organizariam para o 

desenvolvimento da atividade escolar com o propósito de chegar a uma resposta, para atender 

à solicitação do professor. Por exemplo, um dos integrantes do grupo poderia pesquisar sobre 

o calendário escolar, que, a princípio, não teria muita relação com gasto com transportes, para 

saber a quantidade de dias letivos de cada mês e, enquanto isso, outro poderia investigar quais 

opções de transporte são oferecidas para o deslocamento nesse trajeto, dentre outras 

possibilidades de ações necessárias para responder a solicitação do professor. Mas, se outro 

professor, que não sabia o que foi proposto pelo professor de matemática, observasse o 

estudante no momento que pesquisava sobre o calendário, provavelmente, não entenderia o que 

estava acontecendo.     

Nesse exemplo, destaco uma possibilidade de Divisão do Trabalho em um grupo. 

Entretanto, da forma como a apresentei, não esclareço aspectos que podem conduzir a pensar 

sobre como aconteceram negociações entre os integrantes do grupo na Divisão do Trabalho, o 

que levou cada um deles a executar determinadas ações, o que isso pode implicar nas posições 

ocupadas por cada integrante no grupo e como essas posições mudam no decorrer do 

desenvolvimento dessa atividade escolar. Cabe destacar que questões dessa natureza me 

interessam na presente pesquisa. Na sequência, retomo a discussão central desta seção.  

Leontiev (2004), apoiado nas ideias de Friedrich Engels, defende que o surgimento da 

consciência humana é uma consequência do aparecimento e do desenvolvimento do trabalho:  
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Sabe-se que a hominização dos antepassados animais do homem se deve ao 

aparecimento do trabalho e, sobre esta base, da sociedade. O trabalho, escreve Engels, 

criou o próprio homem. Ele criou também a consciência do homem. 

O aparecimento e o desenvolvimento do trabalho, condição primeira e 

fundamental da existência do homem, acarretam a transformação e a hominização do 

cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos órgãos do sentido. (ibidem, p. 76) 

 

O entendimento de trabalho e a discussão relativa à Divisão do Trabalho, nos estudos 

de Leontiev, são oriundos das discussões do filósofo Karl Marx, para o qual   

o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, 

por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 

mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em 

movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, 

cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua 

própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e 

ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 1996, 

p. 297) 

 

Leontiev (2004) explica que o trabalho, especificamente humano, caracteriza-se pelo 

uso e produção de instrumentos e se efetiva em condições coletivas. Esses dois elementos são 

interdependentes nesse processo. Em relação ao primeiro, Leontiev, atento ao fato de que certos 

animais utilizam instrumentos para realizar algumas operações, esclarece que “por mais 

complexa que seja a atividade instrumental dos animais, jamais tem um caráter de um processo 

social, não é realizada coletivamente e não determina as relações de comunicação entre os seres 

que a efetuam” (ibidem, p. 81). 

Esse psicólogo russo, fundamentado em Marx, destaca que a natureza originalmente 

social do trabalho humano se constitui como uma Atividade originalmente social, desenvolvida 

na cooperação entre os indivíduos, o que sugere uma divisão técnica do trabalho. Essa divisão 

se deve à própria natureza coletiva do trabalho humano e ao desenvolvimento da sociedade que 

faz surgir, inevitavelmente, a partilha entre os diversos participantes da produção (ibidem).  

Na discussão de Marx (1996), esse autor defende que a divisão social do trabalho nasce 

da divisão fisiológica do trabalho, das diferenças de sexo e idade e, com o desenvolvimento da 

sociedade e a diferenciação das produções dos grupos humanos, que viviam em condições 

diferentes, obtém-se diferentes produtos para subsistências. Devido à produção de diferentes 

produtos, os grupos passaram a estabelecer trocas. Esse processo gera a necessidade de uma 

especificação da produção entre os grupos à medida que esses produtos se transformam em 

mercadorias.  

Dentro de uma família, e com desenvolvimento ulterior, dentro de uma tribo, origina-

se uma divisão do trabalho que evolui naturalmente das diferenças de sexo e de idade, 

portanto sobre uma base puramente fisiológica, que amplia seu material com a 

expansão da comunidade, com o crescimento da população e notadamente com o 

conflito entre as diversas tribos e a subjugação de uma tribo pela outra. Por outro lado, 
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[...], o intercâmbio de produtos origina-se nos pontos em que diferentes famílias, 

tribos, comunidades entram em contato, pois nos começos da civilização não são 

pessoas privadas, mas famílias, tribos etc. que se defrontam autonomamente. 

Comunidades diferentes encontram meios diferentes de produção e meios diferentes 

de subsistência em seu meio ambiente natural. Seu modo de produção, modo de vida 

e produtos são, portanto, diferentes. É essa diferença naturalmente desenvolvida que, 

ao entrarem em contato as comunidades, provoca o intercâmbio recíproco dos 

produtos e, portanto, a transformação progressiva desses produtos em mercadorias. O 

intercâmbio não cria a diferença entre as esferas de produção, mas as coloca em 

relação e as transforma assim em ramos mais ou menos interdependentes de uma 

produção social global. Aqui surge a divisão social do trabalho por meio do 

intercâmbio entre esferas de produção originalmente diferentes, porém independentes 

entre si. Onde a divisão fisiológica do trabalho constitui o ponto de partida, [...]. 

(MARX, 1996, p. 466-467) 

 

A Divisão do Trabalho é discutida por Marx (1996) em diferentes formas de 

cooperação entre trabalhadores, na produção de manufaturas, entre os séculos XVI e XVIII, na 

Europa ocidental. Por exemplo, ele discute o caso da produção de carruagens que dependia do 

trabalho de diversos artífices autônomos (costureiro, serralheiro, pintor etc.). Esses diversos 

artífices foram reunidos para trabalharem simultaneamente em uma mesma oficina, tendo em 

vista o aumento da produção. Como consequência desse processo, os diferentes ofícios se 

transformaram em operações particulares da produção de carruagens.  

Esse teórico explica que, independentemente de como se constitui a Divisão do 

Trabalho na produção das manufaturas “o processo de produção de suas fases particulares 

coincide inteiramente com a decomposição de uma atividade artesanal em suas diversas 

operações parciais” (ibidem, p. 455).  Nessa discussão, é destacado que as operações 

particulares originadas da Divisão do Trabalho podem gerar especializações de ofícios e, à 

medida que se amplia a escala de produção, aumenta-se o nível de especializações das 

operações parciais, como, por exemplo, na produção de uma locomotiva. Dessa maneira, a 

Divisão do Trabalho pode representar ganho em termos de produção, mas, também, o 

isolamento entre as diferentes fases de produção.  

Nessa discussão, entende-se que a Divisão do Trabalho na produção de manufaturas 

implica também a necessidade de especialização dos trabalhadores e, como consequência, a 

exclusão daqueles que não são qualificados. Além disso, gera escalas de salários para os 

trabalhadores que exercem diferentes funções. 

Uma vez que as diferentes funções do trabalhador coletivo podem ser mais simples 

ou mais complexas, mais baixas ou mais elevadas, seus órgãos, as forças de trabalho 

individuais, exigem diferentes graus de formação, possuindo por isso valores muito 

diferentes. A manufatura desenvolve, portanto, uma hierarquia das forças de trabalho, 

à qual corresponde uma escala de salários. (MARX, 1996, p. 465) 
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Ao discutir sobre a organização da Divisão do Trabalho na produção em larga escala, 

esse filósofo destaca a relação entre ações que correspondem às fases particulares e o processo 

global de produção da manufatura: 

A observação de determinado quantum de matéria-prima, por exemplo, de trapos na 

manufatura de papel ou de arame na manufatura de agulhas, mostra que ela percorre, 

nas mãos dos diferentes trabalhadores parciais, uma sequência cronológica de fases 

de produção até chegar a sua figura final. Mas se observarmos pelo contrário a oficina 

como um mecanismo global, vemos que a matéria-prima se encontra simultaneamente 

em todas as suas fases de produção de uma vez. Com uma parte de suas muitas mãos 

armadas de instrumentos, o trabalhador coletivo, formado pela combinação de 

trabalhadores detalhistas, estira o arame, enquanto simultaneamente com outras mãos 

e outras ferramentas o estica, com outras o corta, o aponta etc. De uma sucessão no 

tempo, os diversos processos graduais transformam-se em uma justaposição no 

espaço. (MARX, 1996, p. 460, grifo do autor) 

 

Partindo da discussão apresentada nesta seção, localizando-a na proposta desta tese, é 

possível considerar que se constituirá uma Divisão do Trabalho entre os estudantes, integrantes 

de um grupo, para a realização de uma atividade de Modelagem. Diante disso, prossigo a 

discussão com a finalidade de chegar à compreensão da Divisão do Trabalho nas 

especificidades desta pesquisa.  

 

3.2 O desenvolvimento da Teoria da Atividade em três gerações  

Como busquei explicar na seção anterior, trabalho, conceito que tem sua origem nos 

estudos de Marx, é um conceito-chave da Teoria da Atividade. A TA tem sua origem na escola 

Histórico-Cultural da psicologia soviética, no início do século XX, tendo como principais 

representantes os psicólogos Lev Semenovitch Vygotsky, Aleksei Nikolaevich Leontiev e 

Alexander Romanovich Luria (DANIELS, 2011; ENGESTRÖM, 2001, 2016; ENGESTRÖM, 

SANNINO, 2010; KOZULIN, 2002).   

Engeström (2001, 2016) discute o desenvolvimento da TA a partir de três gerações: a 

primeira, centrada nos trabalhos de Vygotsky a partir da ideia de ação mediada; a segunda, 

centrada nos trabalhos de Leontiev, que descreveu a evolução histórica da Divisão do Trabalho, 

distinguindo ação individual de Atividade coletiva e, também, formulou teoricamente o 

conceito de Atividade; e a terceira, que trata da recontextualização desses estudos por 

pesquisadores ocidentais a partir dos anos 1970, quando os trabalhos desses psicólogos russos 

e seus colaboradores tornaram-se disponíveis no ocidente. A terceira geração da TA tem seus 

fundamentos desenvolvidos principalmente pelos trabalhos do pesquisador Yrjö Engeström, 
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professor da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e diretor do Centro de Pesquisa sobre 

Atividade, Desenvolvimento e Aprendizagem17.  

À medida que essa teoria passou a ser conhecida por pesquisadores ocidentais, 

começou a ser discutida e utilizada em diversas áreas, dentre elas: na Economia, na Engenharia, 

na Medicina e na Educação, não estando mais restrita à Psicologia. Por exemplo, temos aqui, 

na Faculdade de Educação da UFMG, o Grupo de Pesquisa e Estudos Histórico-Culturais em 

Educação Matemática e em Ciências, que tem a TA como referencial para seus estudos. Nesse 

grupo, temos pesquisas já concluídas e em desenvolvimento pelos seus membros, inclusive a 

presente tese18. A partir desse momento, nesta seção, busco compreender os aspectos que 

caracterizam a classificação da TA em três gerações (ENGESTRÖM, 2001, 2016).    

Alguns autores, como Kosulin (2002) e Rego (2014), destacam que, para compreender 

as ideias desenvolvidas por Vygotsky, é importante ter conhecimento daquelas que 

influenciavam a psicologia no momento do desenvolvimento dos seus trabalhos. Rego (2014) 

explica que, no início do século XX, a psicologia soviética estava influenciada por duas formas 

antagônicas de concebê-la:  

Existia de um lado um grupo que, baseado em pressupostos da filosofia empirista, via 

a psicologia como ciência natural que devia se deter na descrição de formas exteriores 

de comportamento, entendidas como habilidades mecanicamente constituídas. Esse 

grupo limitava-se à análise dos processos mais elementares e ignorava os fenômenos 

complexos da atividade consciente, especificamente humana. Já de outro lado, o outro 

grupo, inspirado nos princípios da filosofia idealista, entendia a psicologia como 

ciência mental, acreditando que a vida psíquica humana não poderia ser objeto de 

estudo da ciência objetiva, já que era manifestação do espírito. Este grupo não 

ignorava as funções mais complexas do ser humano, mas se detinha na descrição 

subjetiva de tais fenômenos. (REGO, 2014, p. 27-28)  

 

Kozulin (2002) esclarece que Vygotsky não aceitava a dicotomia na relação entre 

consciência e comportamento e defendia que  

o comportamento e a mente humanos devem ser considerados em termos de ações 

intencionais e culturalmente significativas, em vez de respostas biológicas, 

adaptativas – os objetos da experiência humana – e, por conseguinte, objetos em 

experimentos psicológicos – são coisas socialmente e culturalmente significativas e 

não apenas estímulos abstratos. (KOSULIN, 2002, p. 116) 

 

As ideias de Vygotsky foram fortemente influenciadas pelo materialismo dialético de 

Karl Marx e Friedrich Engels (BLANCK, 1996; REGO, 2014; KOZULIN, 2002; SIRGADO, 

2000). De acordo com Rego (2014), a perspectiva materialista dialética apresenta uma 

                                                           
17 Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) 
18 O cenário de produção de pesquisa do grupo já foi apresentado nos estudos de Araújo e Kawasaki (2013) e 

Tomaz (2017). 
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compreensão do real, da construção do conhecimento e do homem, tendo como aspecto central 

para essas ideias a relação do homem com a natureza através do trabalho: 

[...] o pressuposto primeiro de toda a história humana é a existência de 

indivíduos concretos, que na luta pela sobrevivência organizam-se em torno do 

trabalho estabelecendo relações entre si e com a natureza. Apesar de fazer parte da 

natureza (é um ser natural, criado pela natureza e submetido às suas leis), o homem 

se diferencia dela na medida em que é capaz de transformá-la conscientemente 

segundo suas necessidades. [...] 

É através do trabalho, uma atividade prática e consciente, que o homem atua 

sobre a natureza. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua 

própria vida material. [...] (ibidem, p. 96)  

 

Nessa perspectiva, entende-se que a capacidade do homem de transformar a natureza 

por meio do trabalho, para satisfazer as suas necessidades, é condicionada pelos modos de 

produção de vida material. Sendo as transformações situadas em um espaço social e em um 

tempo histórico. De maneira dialética, o homem transforma a natureza e a si mesmo. Nas 

palavras de Rego (2014):  

São as condições materiais que formam a base da sociedade, da sua construção, das 

suas instituições e regras, das suas ideias e valores. Nessa perspectiva, a realidade 

(natural e social) evolui por contradição e se constitui num processo histórico. São os 

conflitos internos dessa realidade que provocam as mudanças que ocorrem de forma 

dialética. Esse processo é resultante das intervenções das práticas humanas. Já que a 

formação e transformação da sociedade humana ocorre de modo dinâmico, 

contraditório e através de conflitos, precisa ser compreendida como um processo em 

constante mudança e desenvolvimento. (ibidem, p. 97)  

 

De acordo com as ideias de Vygotsky, as relações do homem com a natureza e com os 

outros homens são mediadas por instrumentos (ferramentas materiais) e signos (ferramentas 

psicológicas), os artefatos mediadores. Os instrumentos regulam as ações sobre os objetos, de 

dentro para fora, e os signos atuam sobre o psiquismo das pessoas, de fora para dentro (ibidem).  

Nessa discussão, Rego (2014) exemplifica o caso no qual o homem utiliza uma flecha 

para atingir um animal que se encontra distante dele. A flecha é um instrumento que foi 

produzido pelo homem a partir das condições materiais que ele encontrava para realizar uma 

determinada ação. O conhecimento acerca da produção e utilização desse instrumento passa a 

fazer parte do processo histórico do desenvolvimento do homem. Por sua vez, com o auxílio 

dos signos, o homem tem possibilidades de controlar sua Atividade psicológica. Por exemplo, 

utilizar desenhos para descrever os passos necessários para atingir a caça utilizando a referida 

flecha.  

A relação entre os signos como ferramentas psicológicas e os instrumentos como 

ferramentas materiais está diretamente ligada ao conceito de mediação. A partir dos trabalhos 

de Vygotsky, passa-se a entender que o homem não reage mecanicamente aos estímulos, a partir 
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da relação Estímulo–Resposta (E-R), pois os signos e instrumentos têm a função de mediar essa 

relação. A compreensão de ação mediada é um avanço revolucionário, pois o sujeito já não 

pode mais ser entendido sem seus recursos culturais e a sociedade sem a organização de 

indivíduos que usam e produzem artefatos (ENGESTRÖM, 2001, 2016). A ideia de mediação 

é expressa pela tríade de sujeito, objeto e artefato mediadores, como na Figura 3.1. 

 

FIGURA 3.1:  Modelo de ação mediada de Vygotsky e sua reformulação comum 

 

 

 
 

 Fonte: Engeström (2001, p. 134) 

 

De acordo com Engeström (2001, 2016), os esforços de Vygotsky foram 

revolucionários, contudo, nos seus trabalhos, a unidade de análise ficou focada no indivíduo, 

sendo essa a limitação da denominada primeira geração da TA.  

Ao caracterizar a segunda geração da TA, Engeström (2016) esclarece que Leontiev, 

ao descrever a Divisão do Trabalho em uma Atividade coletiva, especificamente o caso da 

caçada coletiva primitiva, distinguiu uma ação individual de uma Atividade coletiva. Esse autor 

destaca que, a partir dos trabalhos de Leontiev, foi possível compreender que devido à natureza 

cooperativa do trabalho humano, pode-se falar em Atividade do indivíduo, mas não se pode 

falar em Atividade individual; são as ações que são individuais.   

Leontiev (2014) discute a distinção e relação entre Atividade, ação e operações. Esse 

teórico explica que a Atividade humana existe como ações ou conjunto de ações que são 

orientadas a um objeto e as operações são dependentes das condições de realização de um 

objetivo específico. Ainda é preciso considerar que uma ação tem início e fim enquanto uma 

Atividade coletiva se reproduz de maneira que não tem um fim predeterminado. Leontiev 

explica, também, que uma ação pode realizar mais de uma Atividade:  

Atividade e ação são ambas genuínas e, além disso, realidades não coincidentes, 

porque uma e a mesma ação pode realizar várias Atividades, pode passar de uma 

Atividade para outra, assim revelando sua relativa independência. Isso é devido ao 

fato de que uma dada ação pode ter motivos bastante diferentes, i.e., pode realizar 



59 

 

Atividades completamente diferentes. E um e o mesmo motivo pode gerar vários 

objetivos e assim várias ações (LEONTIEV, 2014, p. 190-191)     

 

Apoiada na discussão de Kawasaki (2008), acredito ser importante esclarecer que 

quando Leontiev destaca que a ação é individual, pois está associada a objetivos individuais 

conscientemente estabelecidos e pode ser realizada por um único indivíduo ou por um grupo, 

no qual todos os seus integrantes realizam a mesma ação, ou seja, compartilham do mesmo 

objetivo. Essa autora, apoiada em estudos de Leontiev, discutiu a relação entre Atividade, ação 

e operação, esclarecendo que  

a noção de atividade está subordinada [relacionada] à noção de motivo/necessidade 

coletiva; a ação, subordinada [relacionada] à noção de objetivos/metas, 

conscientemente estabelecidas e organizadas para a realização da atividade; já a noção 

de operação está subordinada [relacionada] às condições e ferramentas disponíveis 

para a realização/execução da ação. (KAWASAKI, 2008, p. 108) 

 

O conceito de motivo pode ser definido como o que incita ou impulsiona uma pessoa 

a agir (DAVYDOV, 1988). Para Leontiev (2014), o objeto da Atividade é o seu motivo e uma 

Atividade se diferencia da outra por seus motivos. Este autor, considera, também, que uma 

Atividade pode perder seu motivo e se transformar apenas em uma ação e, em outra direção, 

uma ação pode adquirir força motivacional e constituir uma nova Atividade.    

Kaptelinin (2005) esclarece que apesar de Leontiev ter tratado de Atividade coletiva, 

a unidade de análise fica restrita a Atividades individuais, pois, para este, o objeto está 

relacionado ao motivo de cada sujeito da Atividade.  Engeström (2001, 2016), por sua vez, 

destaca que os trabalhos dos psicólogos russos, que constituíram a primeira e segunda gerações 

da TA, se desenvolveram basicamente a partir de estudos de atividades de brincadeiras e 

aprendizagem entre crianças, não dando destaque às contradições internas das Atividades 

humanas19.  

Nessa discussão, Engeström (2016) cita um exemplo utilizado por Leontiev para 

esclarecer que esse psicólogo russo, embora não tenha dado destaque a isto, já percebia a 

necessidade de se reconhecer o papel das contradições em estudos científicos sobre Atividade 

humana. O exemplo refere-se ao sentido dual da prática de um médico que comprou uma clínica 

em local interiorano e, devido ao fato de sua profissão visar reduzir o sofrimento dos pacientes 

doentes, esse médico pode achar que sua missão é só essa, mas, ao mesmo tempo, esse 

                                                           
19

 De acordo com Engeström (2016), a discussão sobre contradições tem origem nos estudos do filósofo Evald 

Ilienkov, que as entende como o princípio de automovimento e que lança a Atividade em desenvolvimento. 
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profissional depende do aumento do número de doentes para desenvolver sua prática, sustentar 

sua clínica e dar continuidade a essa mesma missão de diminuir o sofrimento dos seus pacientes.  

De acordo com Engertöm (2016), considerar as contradições passa a ser aspecto 

central nos estudos da terceira geração da TA. Nesse estudo, ele explica que as contradições em 

uma Atividade humana são originadas da existência dual estabelecida na relação entre a 

produção social total e uma produção específica dentre várias, na qual esta é, ao mesmo tempo, 

independente e subordinada àquela. O entendimento de produção é originado da discussão de 

Marx na relação entre produção, distribuição, troca e consumo.  

A produção cria os objetos que correspondem a necessidades específicas; a 

distribuição os divide de acordo com as leis sociais; a troca separa as parcelas 

adicionais das quantias já divididas de acordo com as necessidades individuais e, 

finalmente, no consumo, o produto sai desse movimento social e se torna um objeto 

direto e servidor da necessidade individual, satisfazendo-o, ao ser consumido. Dessa 

forma, a produção parece ser o ponto de partida, o consumo; a conclusão, e a 

distribuição e a troca; o meio (MARX, 197320, apud ENGESTRÖM, 2016, p. 106) 

 

Engeström (2001, 2016) esclarece que os trabalhos dos psicólogos russos se limitaram 

a aprendizagem entre crianças e que eles não chegaram a colocar em debate as questões de 

contradições. Devido a este aspecto, de acordo com esse autor, os estudos dos psicólogos russo 

se mostram limitados para lidar com questões relativas à diversidade cultural, inclusive as que 

envolvem complexas relações nas esferas do trabalho, por exemplo, os serviços públicos de 

saúde prestados aos pacientes, especificamente crianças em Helsinki, na Finlândia, estudado 

pelo grupo que esse pesquisador coordena, discutido em Engeström (2001). Partindo de estudos 

dessa complexidade, esse pesquisador21 passa a analisar a Atividade a partir do coletivo dos 

sujeitos, para isso construindo um framework que tem, como unidade de análise, Sistemas 

Atividade que, também, refletem a sua concepção de Atividade (KAPTELININ, 2005).   

Diante dos argumentos teóricos que explicitam limitações encontradas nos estudos dos 

psicólogos russo, Engeström (2001) enfatiza que é tarefa para os pesquisadores da terceira 

geração da TA desenvolver ferramentas teóricas para compreender essa complexidade. Tendo 

em vista essa demanda, expandiu graficamente o segundo triângulo presente na Figura 3.1, para 

um sistema Atividade, incluindo os seguintes componentes: comunidade, regras e Divisão do 

Trabalho (FIGURA 3.2), que explicarei mais detalhadamente na próxima seção.  

                                                           
20 MARX, Karl. Grundrissse: Foundations of the critique of political economy (rough draft). Harmondsworth: 

Penguin Books, 1973.  

21 Inicialmente em Engestrom (1987). 
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Da discussão apresentada nesta seção, apoiada em Engeström (2001, 2016), destaco 

que é na terceira geração da TA que busco ferramentas teóricas para a discussão proposta na 

presente tese. Em particular, cabe entender o conceito de Divisão do Trabalho na terceira 

geração.  

 

3.3 A Teoria da Atividade: terceira geração 

Metaforicamente, a terceira geração da TA pode ser entendida como um mosaico em 

construção (ENGESTRÖM, 2001), sendo preenchido por diversos conceitos interconectados e 

em movimento. Nesta seção, a discussão terá como finalidade apresentar ferramentas teóricas 

para o tratamento analítico dos dados da pesquisa. Primeiro, apresento a estrutura do sistema 

Atividade humana. Na sequência, discuto os princípios da TA do ponto de vista da terceira 

geração e discuto conceitos que os envolvem e que são importantes para a presente pesquisa. 

Por fim, busco compreender os elementos teóricos que envolvem o conceito de Divisão do 

Trabalho no âmbito da terceira geração da TA.  

 

3.3.1 A estrutura do sistema Atividade humana   

O sistema Atividade humana (FIGURA 3.2) é representado graficamente por uma 

estrutura triangular, na qual se destacam seus componentes, a mediação entre eles, a natureza 

coletiva do objeto e o resultado (produto).  

 

FIGURA 3.2: A estrutura do sistema Atividade humana 

 
Fonte: Engeström (2001, p. 135) 

 



62 

 

Esse triângulo é estruturado a partir de seis componentes e das múltiplas mediações 

que existem entre eles (ENGESTRÖM, 2001; ENGESTRÖM, SANNINO, 2010). O triângulo 

superior apresenta a relação entre o sujeito e o objeto mediada por ferramentas e signos, cuja 

referência inicial está em Vygotsky (FIGURA 3.1). Ao visualizar o triângulo como um todo, 

incluem-se os outros elementos do sistema Atividade: as regras, a comunidade e a Divisão do 

Trabalho. Essa estrutura destaca as relações do sujeito em comunidade e não mais o sujeito 

individual. Outros triângulos compõem o maior, por exemplo, a relação entre sujeito e 

comunidade mediada pelas regras. Nessa figura, as setas indicam em duas direções para 

ressaltar as relações dialéticas entres os componentes do sistema Atividade. Além disso, essas 

setas indicam que todos os componentes se relacionam entre si.  

Apoio-me em Engeström e Sannino (2010) para explicar os significados dos 

componentes do sistema Atividade: ferramentas e signos são compreendidos a partir dos 

estudos de Vygotsky e trata-se do artefatos mediadores, discussão já presente na seção anterior; 

no sistema Atividade, sujeito é o indíviduo ou subgrupo cujas ações são tomadas como 

perspectiva de análise; o componente comunidade refere-se aos indivíduos ou subgrupos que 

compartilham ou estão interessados em um o mesmo objeto; objeto é o componente para o qual 

a Atividade se dirige e que é transformado em produto; a Divisão do Trabalho consiste na 

divisão horizontal de tarefas e a divisão vertical de poder e status entre os integrantes da 

comunidade; e, as regras são regulamentações, normas, convenções ou padrões, implícitos e 

ou explícitos, que limitam as ações no sistema Atividade.  

O objeto, em destaque com a ajuda de uma circunferência, é caracterizado como 

“matéria prima” ou “espaço problema” que se transformará em resultado ou produto. O objeto 

é caracterizado por ambiguidades, surpresas, interpretação, produção de sentido e potencial para 

transformação social (ENGESTRÖM, 2001; ENGESTRÖM, SANNINO, 2010).   

Partindo do objeto em direção ao resultado, encontra-se uma seta e, paralela a ela, as 

palavras “sentido” e “significado”. Embora não sejam componentes do sistema Atividade, é 

importante compreender o que as mesmas significam na complexidade que envolve essa 

estrutura. Engeström e Sannino (2010) explicam que o objeto é caracterizado, ao mesmo tempo, 

como objeto geral do sistema Atividade e objeto específico de um sujeito, em uma referida 

ação, em um determinado momento; dessa forma, enfatizando o caráter focal e ambíguo desse 

componente da Atividade. Portanto, o objeto geral está relacionado ao significado societal e o 

objeto específico ao sentido pessoal.   
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Kaptelinin (2005), ao fazer a leitura da estrutura triangular proposta por Engeström, 

esclarece que, ao adicionar os elementos da parte inferior do triângulo, passa-se a tê-los também 

como mediadores na relação entre sujeito e objeto. Por exemplo, é possível observar um 

triângulo no qual o elemento comunidade está mediando a relação entre sujeito e objeto, o que 

também procede para os componentes regras e Divisão do Trabalho.  

Araújo e Kawasaki (2013) destacam que nas interpretações dessa teoria existem 

críticas acerca da utilização da estrutura triangular para representar a complexidade da 

Atividade humana. Alega-se que essa representação é demasiadamente estática, rígida e 

estruturante para a Atividade. Em discordância a essas críticas, as autoras argumentam que  

a alegada rigidez do triângulo, no nosso modo de ver, deve-se às relações 

historicamente constituídas entre os elementos da atividade: estes se configuram 

(mudam) ao longo do tempo, mas mantêm-se relativamente estáveis ao longo da 

história (ARAÚJO; KAWASAKI, 2013, p. 11). 

  

Engeström (2013) esclarece que esses modelos são ferramentas para desenvolver a 

teoria e operacionalizá-la na prática. Nas suas palavras:  

Muitas pessoas as veem como rígidas talvez porque também acham que os diagramas 

sejam, de alguma forma, estáticos. [...] Mas eles são importantes para nós, pois este 

modelo de triângulos é bastante trabalhoso. Os fundadores da Teoria da Atividade – 

Vygotsky, Leontiev e os outros – nunca fizeram esse tipo de modelo. Eles utilizaram 

modelos muito simples para indicar a estrutura mediadora da ação, como é sabido – 

sujeito, objeto e artefato mediador ou signo mediador –, mas o aspecto coletivo da 

atividade vem do fato de que esta é realizada por comunidades que têm divisão do 

trabalho e regras. Todos esses elementos devem estar juntos, influenciando uns aos 

outros, inter-relacionados. (ENGESTRÖM, 2013, p. 718)  

 

A meu ver, as reflexões acerca das críticas sobre o uso dessa estrutura triangular 

servem, principalmente, para uma maior compreensão do papel exercido por ela no âmbito 

dessa teoria e compreensões acerca de como a Atividade humana é entendida na terceira 

geração da TA. 

     

3.3.2 Os princípios da Teoria da Atividade 

De acordo com Engeström (2001), a TA pode ser sumarizada a partir de cinco 

princípios: a unidade principal de análise; a multiplicidade de vozes do sistema Atividade; a 

historicidade da Atividade; as contradições como fontes de mudança e desenvolvimento; e as 

transformações expansivas em sistemas Atividade. Nesta seção, explicarei cada um deles. 

Em relação ao primeiro princípio, a unidade mínima de análise, nesse referencial 

teórico, é pelo menos dois sistemas Atividade relacionados (FIGURA 3.3). Considera-se que 
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um sistema Atividade, embora independente, não pode ser compreendido sem relacioná-lo a 

outro sistema Atividade. Diante disso, é possível pensar em redes de sistemas Atividade, 

interconectados e interdependentes. É importante destacar que o mesmo sujeito pode participar 

desses diferentes sistemas Atividade ao mesmo tempo (ibidem).  

 
 

FIGURA 3.3: Dois sistemas Atividade, interagindo como modelo mínimo para a                                 

terceira geração da Teoria da Atividade 

 

 
 

Fonte: Engeström (2001, p. 136) 

 

Nessa figura, o objeto 1 é pertencente a um sistema Atividade (em seu estado inicial) 

que ao ser refletido na coletividade da rede de sistemas Atividade, constitui-se no objeto 2 (um 

objeto coletivamente significativo). O objeto 3 caracteriza-se como um potencial compartilhado 

ou um objeto construído em conjunto.  

Em um sistema Atividade, sua comunidade compartilha de múltiplos pontos de vista, 

perspectivas, tradições e interesses que são particulares de cada sujeito. Os integrantes dessa 

comunidade possuem suas próprias histórias, compartilham das histórias gravadas nos artefatos 

mediadores e de normas e convenções, ou seja, das regras. Na comunidade acontece a Divisão 

do Trabalho que cria diferentes posições para os participantes. É possível pensar nesses 

múltiplos pontos de vista, tradições e interesses sendo multiplicados em redes de interação dos 

sistemas Atividade. Trata-se, portanto, do segundo princípio da TA, a multiplicidade de vozes 

dos sistemas Atividade (ibidem). Nessa perspectiva teórica, considera-se que multivocalidade 

é uma grande fonte de potencial de inovação, riqueza e, ainda, resiliência nos sistemas 

Atividade.  

Entende-se que os sistemas Atividade não são estáticos, eles se transformam durante 

um período de tempo. Para compreendê-los, faz-se necessário conhecer a história local da 

Atividade, dos seus objetos, como a história das ideias teóricas e ferramentas que moldaram a 
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Atividade. Ao abordar a historicidade como um dos princípios da TA (ibidem), destaca-se 

também que os sistemas Atividade são peculiares devido às particularidades referentes às 

condições culturais nas quais são constituídos.   

As contradições como fontes de mudança e desenvolvimento são enunciadas como o 

quarto princípio da TA (ibidem) e são definidas como tensões estruturais acumuladas 

historicamente dentro e entre sistemas Atividade, não podendo ser entendidas apenas como 

problemas ou conflitos. De acordo com David e Tomaz (2015), tensões podem ser originadas 

quando perspectivas diferentes entram em contato. As contradições (ENGESTRÖM, 2001) são 

consideradas como fonte de mudanças e desenvolvimento, pois podem dar origem a iniciativas 

inovadoras, gerando mudança na Atividade e possibilitando transformações expansivas nos 

sistemas Atividade.  

O quinto princípio da TA (ibidem) trata das possibilidades de transformações 

expansivas. Quando em um sistema Atividade, as contradições são agravadas e alguns 

integrantes questionam as regras, chegando a mudá-las, ocorrem mudanças no objeto do sistema 

Atividade. Entende-se que, dessa forma, surgem novas possibilidades que abrangem um 

horizonte mais vasto que o anterior. À medida que as contradições são superadas, considera-se 

que ocorreram transformações expansivas.  

 

3.3.3 Entendendo o conceito de Divisão do Trabalho na terceira geração da Teoria da 

Atividade 

Para retomar essa discussão, considero, novamente, a compreensão de Divisão do 

Trabalho apresentada por Engeström e Sannino (2010), esses autores a entendem como a 

divisão horizontal de tarefas e a divisão vertical de poder e status entre os integrantes da 

comunidade. Ainda acrescento a interpretação desse conceito desenvolvida por Cassandre e 

Pereira-Queirol (2014) na qual a Divisão do Trabalho é “a divisão de tarefas entre os sujeitos, 

as relações hierárquicas existentes, os arrolamentos de poder e submissão pertinentes ao grupo, 

além dos conflitos, manifestações de resistência, de status e outros” (p. 483). Para estes autores, 

a Divisão do Trabalho existe intrínseca ao sistema Atividade e também entre sistemas 

Atividade. 

Sobre tarefas, Bedny e Karwowsky (2004) afirmam que as tarefas podem ser definidas 

como um sistema logicamente organizado de ações mentais e comportamentais, direcionado 

para um objetivo final da tarefa. Esses autores (ibidem) destacam que, geralmente, as tarefas 
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são organizadas em uma sequência que permite atingir o objeto da Atividade, que essas 

dependem das condições para sua realização e que a relação do sujeito com a tarefa é 

estabelecida a partir do sentido pessoal desta para ele. Esses autores esclarecem ainda que a 

mesma tarefa pode ser desenvolvida de diferentes maneiras e que a partir da realização das 

tarefas chega-se a resultados parciais.  

Nesse mesmo estudo (ibidem), os autores apresentam críticas acerca do uso que é feito 

do conceito de tarefas na TA. Dentre as críticas apresentadas, eles esclarecem que, em alguns 

estudos, tarefas são confundidas com ações, destacam a importância do entendimento desse 

conceito no âmbito dessa teoria e apontam a necessidade de uma diferenciação mais cuidadosa 

entre ações e tarefas. O que esses autores (ibidem) entendem por tarefa pode ser compreendido 

como ações a partir dos estudos do psicólogo russo Leontiev. Sannino (2011) considera que 

eles denunciam o que veem como uma compreensão problemática ou errônea do trabalho de 

Leontiev sobre o conceito de tarefas.  

Bedny e Karwowsky (2004) destacam, ainda, que está presente em estudos da terceira 

geração da TA o entendimento de tarefas como ações, ou seja, o que poderia ser entendido 

como uma tarefa sendo denominado como ações. Esses autores citam o estudo de Engeström 

(2000) no qual são discutidos os cuidados médicos às crianças em Helsinki. Segundo Bedny e 

Karwowsky (2004), as ações citadas nesse estudo deveriam ser conceituadas como tarefas, pois 

são desenvolvidas por várias ações e têm um objetivo específico. Nas minhas buscas, ao 

consultar o estudo de Engeström (2000), reconheço que este autor identifica com ações 

desenvolvidas por um médico o que seriam entendidas como tarefas por Bedny e Karwowsky 

(2004), a saber: examinar e diagnosticar um paciente; ler registros médicos e resultados de 

exames; e, tomar uma decisão sobre os próximos passos de cuidados com o paciente.  

Entendo que esses autores (ibidem), ao apresentarem a discussão sobre o conceito de 

tarefas, favorecem o desenvolvimento dessa teoria, corroborando o que é enfatizado por 

Engeström (2001) sobre o fato de a terceira geração da TA poder ser vista como um mosaico 

em construção. Diante da discussão apresentada nesta seção, para a compreensão da Divisão do 

Trabalho no presente estudo, considero legítimo assumir conceito de tarefas definido por Bedny 

e Karwowsky (2004).   

Em se tratando do entendimento de poder e status, considero que é pertinente 

direcionar a discussão para as contradições da Atividade humana (ENGESTRÖM, 2016). Esse 

autor, fundamentado nas ideias do filósofo Karl Marx, afirma que a contradição fundamental 

(primária) surge da Divisão do Trabalho, devido ao conflito estabelecido entre as ações 
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individuais e o sistema Atividade que estabelece a dualidade entre a produção específica e a 

produção social total.   

Engestrom (2016) identificou quatro níveis de contradições nos sistemas Atividade, 

ilustrados na figura 3.4, na qual os níveis de contradições são respectivamente numerados. 

 

FIGURA 3.4: Os quatro níveis de contradição 

 
Fonte: Engeström (2016, p. 116) 

 

Nível 1: Contradição interna primária (fundamental) – essa contradição está presente 

em cada um dos componentes de um sistema Atividade central22, representada pelo número 1. 

Somente para esse nível, utiliza-se a expressão “contradição interna”. Essa contradição, 

especificamente, é estabelecida na relação entre o valor do uso e o valor de troca (sentido dual) 

na formação socioeconômica capitalista. Engeström (2016) se fundamenta nas ideias do 

filósofo Evald Ilienkov, para explicar essa relação: 

No capitalismo, a contradição adquire a forma geral de mercadoria. Mercadoria é o 

objeto que possui valor (ou seja, valor de troca) e não apenas, nem principalmente, 

valor de uso. O valor da mercadoria é basicamente determinado pela média de 

quantidade de trabalho social necessária para sua produção. Isso acarreta “na redução 

de todo o fenômeno para ‘trabalho em geral’, para trabalho desprovido de todas as 

diferenças qualitativas”. (ILIENKOV, 198223, apud ENGESTROM, 2016, p. 112, 

grifos do autor)   

  

                                                           
22 Sistema Atividade central é aquele para o qual o estudo está direcionado. Os outros que se relacionam 

diretamente com ele são denominados como Sistemas Atividade vizinhos. 

23 ILIENKOV, Evald V. The dialectics of the abstract and the concrete in Marx’s Capital. Moscow: Progress, 

1982. 
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Em Sannino (2011), essa relação entre o valor do uso e o valor de troca é exemplificada 

com o caso de uma caneta. Esta tem o valor de uso porque serve para escrever e tem o valor de 

troca porque é possível comprar ou vender essa mercadoria. E para calcular o valor de troca, 

leva-se em conta o custo de sua produção, o que inclui o salário do trabalhador que a produziu. 

A caneta que não serve para escrever perde não só o seu valor de uso, mas, consequentemente, 

também o seu valor de troca, porque ninguém pagaria por uma caneta inútil.   

Nível 2: Contradição secundária – são aquelas geradas a partir da introdução de um 

novo elemento no sistema Atividade. Essa contradição se manifesta entre os componentes da 

Atividade Central.  

Nível 3: Contradição terciária – são aquelas geradas a partir de conflitos entre 

motivos/objetos dos sistemas Atividade em rede. Essa contradição se manifesta entre o Sistema 

Atividade central e outro culturalmente mais avançado. Engeström (2016) apresenta o seguinte 

exemplo: 

A contradição terciária surge quando, digamos, os administradores de um sistema 

hospitalar exigem que seus clínicos utilizem certos procedimentos novos que 

correspondem aos ideais de uma medicina mais completa e integrada. Os novos 

procedimentos podem ser implementados de modo mais formal, mas provavelmente 

ainda existirá subordinação e resistência pela antiga forma geral de atividade. 

(ENGESTRÖM, 2016, p. 117)    

 

Ao refletir sobre a citação acima e retornar aos estudo de Alrø e Skovsmose (2006) e 

de Skovsmose (2000), considero possível pensar em manifestações de contradições terciárias 

ao se propor aos professores introduzirem atividades caracterizadas dentro do que se denomina 

como cenários para investigação em salas de aula de matemática em que predomina o 

paradigma do exercício. A meu ver, as manifestações de contradições terciárias são prováveis 

de acontecer, pois uma proposta dessa natureza sugere mudanças no estilo do diálogo entre 

professor e estudantes, que favorecem outras qualidades de aprendizagem que não são possíveis 

no paradigma do exercício.  

Nível 4: Contradição quaternária – são manifestadas entre o sistema Atividade central 

e os sistemas Atividade vizinhos. A partir da figura 3.4, apresentada anteriormente, Engeström 

(2016) explica:  

As “atividades vizinhas” são constituídas, primeiramente de todas as atividades/ou 

nas quais se encaixam todos os objetos imediatamente aparentes e resultados da 

atividade central (vamos chamá-las de atividade objeto). Em segundo, elas incluem 

as atividades que produzem os instrumentos principais para a atividade central 

(atividades de produção-de-instrumentos), cujos representantes mais gerais são a 

ciência e a arte. Em terceiro lugar, elas incluem atividades como educação e instrução 

escolar dos sujeitos da atividade central (atividade de produção-de-sujeitos). Em 

quarto lugar, elas incluem atividades como administração e legislação (atividade-de-

produção-de-regras). (ENGESTRÖM, 2016, p. 115) 
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 Da discussão desenvolvida nesta seção, considero que o entendimento de poder e 

status presente no conceito de Divisão do Trabalho, no âmbito da terceira geração da TA, 

relaciona-se com o valor de troca. Engeström (2016) cita um trecho de uma obra do filósofo 

Karl Marx que, a meu ver, evidencia essa relação: 

A dependência recíproca e imparcial dos indivíduos, que são indiferentes uns aos 

outros, forma sua conexão social. Essa ligação social é expressa no valor de troca, de 

modo que só a própria atividade do indivíduo ou seu produto se torna uma atividade 

e um produto para ele; ele deve produzir um produto geral – valor de troca, ou este 

último isolado para si mesmo e individualizado, o dinheiro. Por outro lado, o poder 

que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros, ou sobre os bens sociais, 

existe nele como o dono do valor de troca, do dinheiro. O indivíduo carrega seu poder 

social, bem como seu vínculo com a sociedade, em seu bolso. A atividade, 

independentemente de sua manifestação individual e o produto da atividade, 

independentemente de sua composição, são sempre valores de troca, e o valor de troca 

é algo geral, no qual toda a individualidade e peculiaridade são ignoradas e 

extinguidas.  (MARX, 197324, apud ENGESTROM, 2016, p. 112, grifos meus)   

 

Nessa direção, entendo que o status (posição) dos sujeitos, em relação aos papéis dos 

membros da comunidade na Divisão do Trabalho, para a realização das tarefas, relaciona-se ao 

poder social do indivíduo diante da posse (seja em maior ou menor intensidade) ou da ausência 

do que pode ser entendido como o valor de troca do produto o qual se deseja obter na Atividade.  

 

  

                                                           
24 Idem nota 20.  
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CAPÍTULO 4                                                                                                  

Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa, entendo que alinhar os procedimentos 

metodológicos ao objetivo proposto para a investigação é um passo necessário para a produção 

dos dados que darão ao pesquisador informações profícuas ao que se propõe investigar. Em 

relação a esse aspecto, Fiorentini e Lorenzato (2006) explicam que:  

para chegar-se a uma conclusão ou a uma resposta consistente e confiável para a 

questão/pergunta de investigação, precisamos buscar ou construir um caminho (isto 

é, uma alternativa metodológica mais segura possível), o qual permita de maneira 

satisfatória, tratar o problema ou responder à questão de investigação. (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006, p. 60) 

 

De acordo com Alves-Mazzotti (2002), a construção desse caminho não é determinada 

previamente. Essa autora destaca que “é importante lembrar que esse planejamento não precisa 

e nem deve ser apriorístico no sentido mais estrito” (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 148). Nessa 

direção, eu estava atenta às possíveis imprevisibilidades que poderiam surgir na pesquisa de 

campo. Analogamente, entendo que a leitura dos dados que foram produzidos na pesquisa de 

campo à luz do referencial teórico, também não segue um caminho determinado previamente. 

Esse vai se construindo à medida que se aprofunda a compreensão do que aconteceu por meio 

do referencial teórico adotado para a análise.    

Tendo essas ideias como pano de fundo, a abordagem metodológica utilizada na 

pesquisa está apresentada neste capítulo, que foi organizado em quatro seções. Na primeira, 

serão apresentadas explicações e justificativas sobre a abordagem metodológica da pesquisa. 

Na segunda, explico e justifico os procedimentos metodológicos e a forma de registro dos dados 

empíricos da pesquisa. Na terceira seção, retomo questões já discutidas no segundo capítulo 

desta tese para justificar a escolha teórico-metodológica da intervenção realizada na pesquisa 

de campo. Na quarta seção, retomo a pergunta de pesquisa para enunciar os objetivos e o que 

pretendo defender com a investigação proposta nesta tese.    

 

4.1 A abordagem metodológica da pesquisa   

Considerando o objetivo da pesquisa que foca nas ações dos estudantes no ambiente 

de aprendizagem de Modelagem, a natureza dos dados produzidos demandará uma análise 

qualitativa, o que me leva a caracterizar a pesquisa como dessa natureza. Borba e Araújo (2013) 
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explicam que a abordagem metodológica da pesquisa está relacionada ao que se quer saber. 

Esses autores apresentam dois exemplos para explicitar essa relação:  

Se quisermos fazer um levantamento acerca do uso de computadores por 

professores de Matemática em Belo Horizonte, para termos uma boa estimativa de 

quantos professores os utilizam em suas aulas, uma abordagem quantitativa parece-

nos mais adequada. [...] 

Por outro lado, se quisermos saber como tem acontecido o uso de 

computadores nas escolas de Belo Horizonte, a abordagem mais adequada parece-nos 

ser a qualitativa. (BORBA; ARAÚJO, 2013, p. 24, grifos dos autores) 

 

Os exemplos apresentados por Borba e Araújo (2013) estão consonantes com a 

discussão de Denzin e Lincoln (2000). Estes autores distinguem a pesquisa qualitativa da 

quantitativa. Eles explicam que a palavra qualitativa enfatiza as qualidades de entidades, os 

processos e significados que não podem ser medidos em termos de quantidade, intensidade ou 

frequência; os estudos quantitativos, por sua vez, enfatizam a medição e análise de relações 

causais entre variáveis. Flick (2009) também discute os aspectos que diferenciam essas duas 

abordagens.  

Apoio-me em Flick (2009, p. 23-25) para entender  ideias centrais de pesquisa de 

natureza qualitativa:  

- apropriabilidade de métodos e teorias: na pesquisa qualitativa, como as situações 

pesquisadas não são criadas em laboratório, os métodos são caracterizados conforme a abertura 

para com seus objetos; 

- perspectivas dos participantes e sua diversidade: na pesquisa qualitativa, são 

estudados os significados e práticas dos participantes, apresentando, portanto, uma diversidade 

de perpectivas e contextos sociais a eles relacionados; 

- reflexividade do pesquisador e da pesquisa: na pesquisa qualitativa, considera-se a 

comunicação do pesquisador em campo como parte explícita da produção de conhecimento, em 

vez de considerar essa comunicação como uma variável que interfere no processo. Dessa forma, 

a subjetividade do pesquisador e suas reflexões sobre suas próprias ações se constituem como 

dados da pesquisa;  

- variedade de abordagens e métodos: na pesquisa qualitativa, não existe uma 

uniformidade de conceitos teóricos e metodológicos e essa diversidade caracteriza as discussões 

e a prática da pesquisa.  
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Sobre as características apresentadas por Flick (2009), no seu conjunto, percebo-as 

presentes nesta pesquisa, pois, ao colocar em estudo as ações dos sujeitos, tenho minha 

interpretação como fonte de produção de entendimentos. Além disso, o percurso que trilhei para 

a produção dos dados não aconteceu de maneira objetiva, pois a escolha do contexto, o diálogo 

com os sujeitos envolvidos na pesquisa e outras questões foram influenciadas pelas escolhas 

teóricas e as possibilidades que o contexto e os sujeitos ofereciam para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

4.2 Procedimentos para a produção e o registro dos dados empíricos25   

Na pesquisa de campo, observei os estudantes nos momentos destinados ao 

desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem e registrei esses momentos. 

Vianna (2003) explica que a observação é um dos procedimentos metodológicos mais 

importantes nas pesquisas em Educação e ressalta que esse procedimento é frequentemente 

utilizado por pesquisadores que se interessam em investigar os comportamentos em sala de 

aula. Quanto à prática do pesquisador ao desenvolver a observação, esse autor destaca que “não 

basta simplesmente olhar. Deve, certamente, saber ver, identificar e descrever diversos tipos de 

interações e processos humanos” (VIANNA, 2003, p. 12).  

Considerando que participei do ambiente de aprendizagem de Modelagem ao planejar 

juntamente com a professora e orientar os estudantes no seu desenvolvimento, o que será 

descrito no próximo capítulo, uma classificação adequada para esta pesquisa é a observação 

participante. De acordo com Vianna (2003), “nesse tipo de observação, o observador é parte 

dos eventos que estão sendo pesquisados” (p. 50). Esse autor esclarece que o observador pode 

até contribuir para que a situação a ser pesquisada aconteça e esse aspecto se apresenta como 

justificativa metodológica para o desenvolvimento de uma intervenção fundamentada em 

Skovsmose e Borba (2004). 

Vianna (2003) menciona os aspectos positivos e críticos desse tipo de observação. De 

acordo com ele, “uma das vantagens da observação participante é a de que, com seu próprio 

comportamento, é possível ao pesquisador testar hipóteses por intermédio da criação de 

situações que normalmente não ocorriam” (VIANNA, 2003, p. 50). Isso converge com a ideia, 

                                                           
25 Nesta seção, recorro a algumas informações que ainda serão apresentadas no próximo capítulo, pois, à medida 

que desenvolvo a discussão de cunho teórico acerca dos aspectos a serem abordados, por vezes, faz-se necessário 

dialogar com o que aconteceu na realização da pesquisa de campo.    
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que adotei na presente pesquisa, de situação arranjada (SKOVSMOSE; BORBA, 2004). Vianna 

aponta que a principal crítica a esse tipo de observação está relacionada à “impossibilidade de 

o observador participante ser inteiramente objetivo, face a flutuação de sua atenção em 

diferentes momentos. Além disso, problemas éticos podem ser suscitados pelo duplo papel do 

observador-pesquisador, gerando, assim, conflitos de funções” (VIANNA, 2003, p. 50). Ou 

seja, esse autor aponta uma crítica em relação à possibilidade de, ao mesmo tempo, o 

pesquisador observar e participar. Acredito que essa crítica tem diferentes impactos a partir do 

que se quer observar e de quais instrumentos são utilizados para registrar o que é observado.  

Na presente pesquisa, contei com cinco instrumentos que registraram em áudio e 

vídeos todos os momentos de encontros com os sujeitos da pesquisa, ou seja, os momentos em 

que aconteceram as observações. Optar pelo registro em vídeo, a meu ver, ameniza esse conflito 

de funções (a dupla atuação de observar e participar), pois, a partir dos vídeos, posteriormente, 

eu poderia rever o que aconteceu nesses momentos de observação e como aconteceu.  

O entendimento de que o registro em vídeo ameniza as tensões entre participar e 

observar é sustentado pela discussão de Powell, Francisco e Maher (2004), no seu estudo sobre 

a utilização de vídeos em pesquisas qualitativas em Educação Matemática. Esses autores, a 

partir de outros estudos por eles consultados, destacam as potencialidades desse tipo de registro 

de dados: 

- captura informações orais e visuais; 

- captura comportamentos valiosos e interações complexas;  

- permite aos pesquisadores reexaminar continuamente os dados; 

- estende e aprimora as possibilidades da pesquisa observacional pela captura do 

desvelar momento-a-momento, de nuances sutis na fala e no comportamento não verbal; 

- supera a limitação humana de observação por ser capaz de capturar não apenas parte 

do retrato integral e é superior às notas do observador. 

Além das observações, eu pretendia conversar com os estudantes sobre suas próprias 

ações e as dos outros sujeitos no desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de 

Modelagem. Para isso, desenvolvi entrevistas semiestruturadas (ROSA; ARNOLDI, 2006). 

Nesse tipo de entrevista, “as questões seguem uma formulação flexível, e a sequência e as 

minúcias ficam por conta do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente” 

(ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 31). Em relação à entrevista como procedimento metodológico: 

Não se trata de um simples diálogo, mas sim de uma discussão orientada para um 

objetivo definido, que através de um interrogatório, leva o informante a discorrer 

sobre temas específicos, resultando em dados que serão utilizados na pesquisa. 

(ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 17) 
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No decorrer da pesquisa de campo, notei que seria interessante desenvolver entrevistas 

em grupo, uma para cada grupo, com todos seus integrantes presentes. Para isso, desenvolvi 

roteiros de entrevistas compostos de uma parte geral, que desenvolvi com todos os grupos, e 

uma parte específica, com perguntas relacionadas ao que observei em cada grupo. Antes de 

elaborar os roteiros das entrevistas, assisti aos registros das observações.  

As entrevistas aconteceram após as apresentações orais dos grupos para a turma. A 

meu ver, em grupo, os sujeitos da pesquisa teriam oportunidade de explicitar seus 

entendimentos e percepções, os quais poderiam ser confrontados pelos demais integrantes do 

grupo, gerando, assim, um diálogo acerca do que aconteceu no desenvolvimento do projeto de 

Modelagem e como aconteceu. Também desenvolvi uma entrevista com a professora após a 

conclusão dos trabalhos, que se deu de maneira mais aberta; tratou-se de um diálogo no qual 

falamos das nossas percepções sobre o trabalho dos grupos e a professora relatou aspectos sobre 

a trajetória dos estudantes, sujeitos da pesquisa. Todas as entrevistas foram registradas em áudio 

e vídeo.26 

Em síntese, os dados produzidos na pesquisa de campo que são utilizados nesta tese 

são oriundos das observações e das entrevistas com os grupos e com a professora. Diante disso, 

tenho diferentes fontes de dados que foram produzidas para contemplar diferentes aspectos da 

pesquisa.  

  

4.3 Justificando opções teórico-metodológicas: retomando a discussão da seção 2.2 

O modelo proposto por Skovsmose e Borba (2004), no âmbito da abordagem teórica 

da Educação Matemática Crítica (EMC), pressupõe, metodologicamente, uma intervenção. 

Esse referencial foi o que orientou o planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Estou retomando essa discussão, pois, na terceira geração da Teoria da Atividade (TA), também 

existe uma proposta de intervenção para o desenvolvimento de pesquisas, denominada 

intervenção formativa (ENGERSTÖM, SANNINO, 2010; ENGERSTÖM, 2011). Nessa 

discussão, intervenções são entendidas como ações desenvolvidas tendo em vista a geração de 

mudanças. 

A discussão proposta nesta seção visa justificar as posições assumidas a partir do que 

foi desenvolvido na presente pesquisa. Ao fazer essa reflexão, busquei investigar como essa 

                                                           
26 Os roteiros da entrevista com a professora e com o grupo discutido nesta pesquisa estão no Apêndice I. Apresento 

essa informação aqui, mas a leitura desses roteiros fará mais sentido após a conclusão da leitura do capítulo 5 ou 

durante a leitura do capítulo 6.  
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discussão tem sido abordada em estudos que relacionam os referenciais teóricos da EMC e da 

terceira geração da TA. Encontrei alguns estudos que relacionam esses dois referenciais 

(ARAÚJO, SANTOS, SILVA, 2010; TORISU, ARAÚJO, 2013; TORISU, 2014, 2016; 

ARAÚJO, CAMPOS, TORISU, 2015; ARAÚJO, LIMA, 2015; ARAÚJO et. al., 2016), mas 

não identifiquei nenhuma discussão dessa natureza. Contudo, considero sua importância e 

pertinência no âmbito de pesquisas que assumem essa relação teórica.    

A opção por adotar a proposta de Skovsmose e Borba (2004) se deu porque o 

planejamento da pesquisa e a pesquisa de campo foram orientados pelo referencial da EMC. As 

ideias da TA foram se constituindo como integrantes da pesquisa no decorrer da sua trajetória. 

Mais que isso, ao adotar as ideias desses autores, busco estabelecer consonância na relação 

entre a prática pedagógica e os propósitos de uma pesquisa que investiga aspectos que envolvem 

as ações dos estudantes em um ambiente de aprendizagem orientado por essa abordagem 

teórica. Dessa forma, tendo em comum uma proposta de intervenção para o desenvolvimento 

de pesquisas nas duas perspectivas teóricas, EMC e TA, considerei pertinente justificar a opção 

pelo modelo adotado no presente estudo.  

A minha leitura das duas formas de intervenção me leva a entender que elas servem a 

diferentes propósitos. No caso da intervenção proposta por Skovsmose e Borba (2004), busca-

se construir um ambiente de aprendizagem no qual seja possível criar condições para que 

questões relacionadas às preocupações da EMC sejam discutidas, criando possibilidades de 

transformações dos contextos e das concepções de Matemática e Educação Matemática dos 

sujeitos envolvidos. A intervenção formativa (ENGESTRÖM, SANNINO, 2010; 

ENGESTRÖM, 2011) tem como objetivo ser uma metodologia de estudo da aprendizagem 

expansiva, concepção de aprendizagem desenvolvida no âmbito da denominada terceira 

geração da TA, que não é foco da discussão nesta pesquisa. Nessa direção, a intervenção 

formativa foge ao escopo do que propõe a presente pesquisa.  

Nessa discussão, identifico aspectos comuns entre esses referenciais teóricos: a 

preocupação com a transformação das práticas já existentes, portanto, destacando o caráter 

intervencionista de ambos. Dessa forma, as intervenções não devem ser consideradas como 

técnicas e, sim, como uma epistemologia (SANNINO, 2011). Nessas duas abordagens teóricas, 

EMC e TA, o pesquisador não planeja obter algum resultado previamente concebido a partir 

das intervenções. Na verdade, ele não tem controle sobre os desdobramentos de sua própria 

intervenção. 
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Então, tanto na EMC como na TA, seus teóricos buscaram construir suas próprias 

metodologias de forma que elas venham a convergir com seus fundamentos e objetivos. 

Skovsmose (2015) explicou como a ideia de pesquisar o que “não existe” nasceu na discussão 

com estudantes de doutorado na África do Sul, como já discutido no segundo capítulo desta 

tese. Em Engeström e Sannino (2010), os autores explicaram, dentre outros fatores, que o 

caráter intervencionista da TA conduziu ao desenvolvimento e implementação de intervenções 

formativas.  

 

4.4 A pergunta de pesquisa e os objetivos da tese 

Após ter desenvolvido a discussão teórica, retomo à pergunta de pesquisa que se 

encontra escrita nas seguintes palavras: Como se constitui a Divisão do Trabalho entre os 

estudantes no desenvolvimento de um projeto de Modelagem proposto segundo as orientações 

teóricas da abordagem da Educação Matemática Crítica? 

Para gerar entendimentos convergentes a essa pergunta, tenho como orientação os 

seguintes objetivos específicos:  

- descrever a Divisão do Trabalho entre os estudantes, integrantes de um grupo, no 

desenvolvimento de um projeto de Modelagem proposto segundo as orientações teóricas da 

abordagem da Educação Matemática Crítica; 

- compreender as diferentes posições assumidas (status assumidos) pelos estudantes 

frente às tarefas que se constituem a partir da natureza da atividade proposta, especificamente 

em relação à Matemática, e as relações estabelecidas entre eles; 

- compreender como as posições assumidas (status assumidos) pelos estudantes no 

decorrer do desenvolvimento do projeto de Modelagem podem estar relacionadas com outras 

atividades escolares ou provenientes de outros contextos;   

- entender se, no decorrer do desenvolvimento do projeto Modelagem, ocorrem 

mudanças de posições (status assumidos) dos estudantes frente as tarefas, como e por que 

ocorrem.    

- entender como a Divisão de Trabalho faz prevalecer uma ou outra decisão frente às 

demandas da atividade na abordagem teórica proposta.   

Acredito que a investigação a partir dessa pergunta e dos objetivos específicos 

enunciados me dará condições para defender que ao se implementar uma atividade de 

Modelagem proposta segundo as orientações teóricas da abordagem da EMC as ações dos 
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estudantes, no decorrer do seu desenvolvimento, em alguns momentos se distanciam e em 

outros se aproximam dessa abordagem teórica, explicitando o confronto que se estabelece na 

introdução de atividades dessa natureza em sala de aula diante da forte tradição da Educação 

(Matemática) escolar.  

Utilizo a expressão tradição da Educação (Matemática) escolar relacionada ao que é 

esperado em ambientes de aprendizagem caracterizado como paradigma do exercício 

(SKOVSMOSE, 2000). Nesses ambientes de aprendizagem, as concepções de Matemática que 

predominam legitimam e reforçam a ideologia da certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001), 

tanto no contexto escolar quanto fora dele. No âmbito desta pesquisa, então, cabe entender o 

que caracteriza esse valor de troca no desenvolvimento de um projeto de Modelagem proposto 

segundo a abordagem teórica da Educação Matemática Crítica. 
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CAPÍTULO 5                                                                                                                            

As escolhas para e no desenvolvimento da pesquisa de campo e a situação 

arranjada 

  

Neste capítulo, descrevo a trajetória que percorri na construção do ambiente de 

aprendizagem de Modelagem no qual os dados da pesquisa foram produzidos. A princípio, 

esclareço que o organizei apoiando-me na discussão de Skovsmose e Borba (2004), já 

apresentada no segundo capítulo desta tese. Na primeira seção deste capítulo, relato como 

aconteceu a escolha do contexto. Na segunda, descrevo aspectos das negociações e decisões 

para a realização da pesquisa de campo. Na terceira seção, relato o planejamento do ambiente 

de aprendizagem de Modelagem. Na quarta, descrevo características gerais da situação 

arranjada na qual se deu a presente pesquisa. Na quinta seção, descrevo o desenvolvimento dos 

projetos de Modelagem no âmbito de cada grupo da turma na qual os dados da pesquisa foram 

produzidos. Por fim, na sexta seção, justifico a escolha de um desses projetos para a discussão 

da Divisão do Trabalho no âmbito do grupo que o desenvolveu.  

 

5.1 O convite de uma professora à pesquisa, seu perfil e contexto onde atua  

Ao iniciar o doutorado, o contexto da pesquisa ainda não estava definido. Buscava 

uma parceria com um(a) professor(a) para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem 

de Modelagem orientado segundo a abordagem teórica da Educação Matemática Crítica 

(EMC). Devido às influências da pesquisa de mestrado (CAMPOS, 2013), que aconteceu em 

uma turma do primeiro período do curso de Gestão Pública da UFMG, meu interesse era 

desenvolver a pesquisa com estudantes do Ensino Médio ou de algum Curso de Nível Superior.  

Ainda no primeiro ano do doutorado, conversei com alguns professores de matemática 

que atuam na Educação Básica, na cidade de Belo Horizonte, para avaliar a possibilidade de 

desenvolver a pesquisa de campo em suas salas de aula. Trata-se de professores que conheci 

nas disciplinas cursadas no âmbito do programa de pós-graduação do qual este trabalho faz 

parte. Foram contatos informais e não chegaram a resultar em uma parceria para a efetivação 
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da pesquisa de campo. Esse movimento foi finalizado quando fui convidada pela professora 

Ana Catarina27 para a realização da pesquisa em suas salas de aula.  

Ela é professora efetiva do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus de 

Governador Valadares28, desde 2011. Por escolha própria, atua principalmente nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Nesta instituição são ofertados dois Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio: Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Além destes, também 

são ofertados os cursos de Segurança do Trabalho, de nível Técnico Subsequente ao Médio; 

Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão Ambiental, de Nível Superior; e 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho29. 

Para ingressar nos Cursos Técnicos Integrados ao Médio, iniciando as atividades 

sempre no 1º Ano, os candidatos fazem um vestibular, sendo que 50% das vagas são reservadas 

para aqueles que cursaram todo o Ensino Fundamental em escolas públicas. Esse campus recebe 

estudantes da cidade de Governador Valadares e de cidades vizinhas.   

A professora Ana Catarina tem Licenciatura em Matemática, Especialização em 

Matemática e Mestrado em Educação, tendo cursado todos esses níveis de formação na UFMG. 

Antes de iniciar sua atuação no IFMG, foi professora da Rede Municipal de Educação da cidade 

de Belo Horizonte por quase seis anos, quando atuou no Ensino Fundamental II.   

Em relação à Modelagem, na época do convite à pesquisa, nós já tínhamos 

compartilhado algumas experiências: a primeira delas aconteceu quando cursamos a disciplina 

Tópicos Especiais em Educação II: Modelagem Matemática em Educação Matemática, que 

aconteceu no segundo semestre de 2010, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFMG. Ao cursar essa disciplina, tivemos a oportunidade de vivenciar o ambiente 

de aprendizagem de Modelagem como estudantes; e, paralelamente, propusemos esse ambiente 

de aprendizagem em duas turmas do 8º Ano do Ensino Fundamental em que a professora Ana 

Catarina atuava. O tema proposto se relacionava à economia de água no cotidiano. Essa 

experiência que vivenciamos em suas salas de aula foi apresentada em um relato na Conferência 

Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (ROQUE; CAMPOS, 2011). Uma outra 

experiência que compartilhamos aconteceu posteriormente, quando convidei a professora Ana 

                                                           
27 A professora solicitou que utilizasse seu próprio nome, dispensando um nome fictício. Em relação a este capítulo, 

tive o cuidado de solicitar que ela fizesse a leitura para confirmar as informações sobre seu perfil e outros aspectos 

que envolvem sua prática docente.  

28 Governador Valadares é a principal cidade da mesorregião do Vale do Rio Doce e localiza-se ao nordeste de 

Belo Horizonte, capital do estado. A distância entre essas cidades é de 316 km. 

29 Informações referentes ao ano de 2015, quando aconteceu a pesquisa de campo.  
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Catarina para elaborarmos um minicurso que ministramos no Encontro Regional de Educação 

Matemática do Rio de Janeiro (CAMPOS; ROQUE, 2014).  

Essas experiências me levaram a acreditar que a parceria com essa professora me 

permitiria um compartilhamento da prática pedagógica no ambiente de aprendizagem de 

Modelagem. Mais que isso, tinha confiança que conseguiríamos dialogar sobre a situação 

corrente, a situação imaginada e a situação arranjada (SKOVSMOSE; BORBA, 2004). Alves-

Mazzotti (2002) destaca que a escolha do contexto e dos sujeitos da pesquisa acontece de 

maneira intencional. De acordo com essa autora, “o pesquisador os escolhe em função das 

questões de interesse do estudo e também das condições de acesso e permanência no campo e 

disponibilidade dos sujeitos” (p. 162). Portanto, trata-se de escolhas influenciadas por interesses 

e avaliações prévias das possibilidades oferecidas.   

A atitude da professora Ana Catarina não significa um mero convite para a realização 

de uma pesquisa em suas salas de aula. Ela considera que ambientes de aprendizagem de 

Modelagem são convergentes com a proposta curricular dos Cursos Técnicos Integrados ao 

Médio dos Institutos Federais. Nesses cursos, além das disciplinas presentes na matriz 

curricular do Ensino Médio, constam disciplinas relacionadas à formação técnica. De acordo 

com Pacheco (2008), a proposta dos Institutos Federais é agregar à formação acadêmica a 

preparação para o trabalho. Esse autor destaca como objetivo dessa proposta  

[...] derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, 

ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana [...]. Sua orientação 

pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-

se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e 

flexível, com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do 

mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior neste. 

(PACHECO, 2008, p. 10)  

 

Ao acompanhar, no âmbito do GEPEMMT (Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Matemática, Modelagem e Tecnologias), o desenvolvimento das pesquisas de Freitas 

(2013) e Melillo (2017), que discutem sobre Modelagem e que foram desenvolvidas com 

estudantes de Cursos Técnicos, em Institutos Federais, concordo com a professora Ana Catarina 

e considero que a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC é convergente com a 

proposta desses cursos. Cabe destacar que o contato com esses trabalhos influenciou 

positivamente no meu aceite ao convite feito pela professora Ana Catarina. 

Outros estudos (DAMINELLI, RIBEIRO, 2013; SOUZA JÚNIOR, 2015) relatam 

experiências com a Modelagem em Cursos Técnicos, explicitando as potencialidades dessa para 

relacionar os conhecimentos técnicos aos científicos. Apoiada em Skovsmose (2001), considero 

que ambientes de aprendizagem de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC podem 
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favorecer a relação entre o conhecimento matemático, sua aplicação em situações específicas 

das práticas profissionais das áreas técnicas e a compreensão de como a Matemática é utilizada 

nessas situações que envolvem a participação dos sujeitos no mundo do trabalho e na sociedade 

de maneira mais ampla.   

A professora Ana Catarina explicitou ter interesse em implementar ambientes de 

aprendizagem de Modelagem em sua prática pedagógica, mas ainda não tinha vivenciado 

experiências dessa natureza com suas turmas no IFMG. Concordo com Skovsmose e Borba 

(2004) quando argumentam que pesquisar com professores e estudantes e não sobre eles 

depende da disponibilidade do pesquisador e dos próprios professores e estudantes para 

estabelecerem relações que favoreçam essa qualidade para a pesquisa. Foi, portanto, por 

conhecer o perfil profissional da professora Ana Catarina, a meu ver de grande autonomia com 

seu próprio desenvolvimento profissional, e também por conhecer sua relação com a 

Modelagem que optei por desenvolver a pesquisa no IFMG, campus de Governador Valadares.  

Ao discutirmos sobre as possibilidades para a realização da pesquisa em suas salas de 

aula, a professora Ana Catarina destacou que seria uma oportunidade de implementar um 

ambiente de aprendizagem de Modelagem, pois a parceria entre professores é um caminho 

interessante para isso. Ainda mencionou como foi importante nossa parceria na experiência que 

vivenciamos em suas salas de aula, no ano de 2010.  

Diferentemente do que é apresentado por Silveira e Caldeira (2012), que discutem 

obstáculos e resistências dos professores para a inserção da Modelagem em suas práticas 

pedagógicas, como já discutido no capítulo 2 desta tese, no caso da professora Ana Catarina, 

entendo que ela criou uma oportunidade, a partir da presente pesquisa, para implementar um 

ambiente de aprendizagem de Modelagem em suas salas de aula. 

Além do interesse pela Modelagem, a receptividade da professora para o 

desenvolvimento da pesquisa em suas salas de aula se deve à percepção de como pode ser 

profícuo para seu desenvolvimento profissional o compartilhamento de experiências com 

outros professores e pesquisadores. Ela ressaltou a importância de outras duas parcerias como 

professora e pesquisadora: quando atuava na Rede Municipal de Belo Horizonte, aceitou a 

realização de uma pesquisa de mestrado em sua sala de aula; e, na sua pesquisa de mestrado, 

também estabeleceu parceria com outra professora. Nos dois casos, o desenvolvimento das 

pesquisas demandava o planejamento da prática pedagógica a partir da parceria entre 

pesquisadoras e professoras.   
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As informações apresentadas até aqui, na presente seção, datam do período da pesquisa 

de campo, primeiro semestre de 2015. No ano seguinte, no primeiro semestre, a professora Ana 

Catarina ingressou no doutorado em Educação da UFMG. Seu campo de atuação enquanto 

pesquisadora é em História da Matemática e da Educação Matemática. 

Continuamos desenvolvendo outros trabalhos sobre a Modelagem e refletindo sobre 

nossas experiências. No ano de 2016, relatamos o desenvolvimento de um projeto de 

Modelagem por um grupo de estudantes em uma de suas turmas do IFMG no Encontro Nacional 

de Educação Matemática (CAMPOS; ROQUE, 2016) e ministramos um curso para os 

professores da Rede Municipal de Governador Valadares. A professora Ana Catarina tem seu 

interesse em desenvolver ações na formação de professores de matemática na região de 

Governador Valadares.   

Para finalizar esta seção, considero importante destacar que a formação da professora, 

suas experiências com a Modelagem, sua relação com a pesquisadora, sua experiência com o 

desenvolvimento de pesquisas em sala de aula, o contexto escolar, a formação dos estudantes e 

outros aspectos que são próprios desse contexto ofereceram condições específicas para a 

realização da pesquisa. São condições particulares de uma situação corrente que seria diferente 

se, por exemplo, fosse em outro contexto escolar ou com parceria com outro(a) professor(a).  

 

5.2 Negociações, decisões e outros aspectos relativos à realização da pesquisa de campo  

A pesquisa de campo aconteceu entre março e maio de 2015. Esse foi o período 

sugerido pela professora para que fosse realizada até a última semana antes das avaliações já 

agendadas na instituição. Naquele ano, ela atuou nas duas turmas de 3º Ano dos cursos Técnico 

em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho. A pedido da professora, combinamos 

que desenvolveríamos o ambiente de aprendizagem de Modelagem nessas duas turmas, para 

evitar possíveis diferenciações entre elas.  

Partindo da ideia de Skovsmose e Borba (2004) de “pesquisar com” professores e 

estudantes, antes de ser iniciada a pesquisa de campo, enviei o projeto de pesquisa para a 

professora e conversei com ela sobre os objetivos da pesquisa. Para mim, era fundamental saber 

se ela concordava com as ideias da pesquisa e com o que eu estava propondo desenvolver em 

suas salas de aula com sua parceria.   

A comunicação com o diretor, coordenadora pedagógica, professores e funcionários 

da escola foi tranquilamente conduzida pela professora, dando-me acesso às dependências da 
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escola, inclusive à sala dos professores. Negociamos as autorizações para o desenvolvimento 

da pesquisa (APÊNDICES II e III) e trocas de alguns horários de aulas com outros professores 

para viabilizar o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem. Antes da 

minha ida à escola, a professora comunicou aos estudantes sobre a realização de uma pesquisa, 

evitando que eu entrasse em suas salas de aula sem que eles fossem avisados, o que, a meu ver, 

favoreceu a receptividade deles à pesquisadora e à pesquisa.  

Uma informação relevante sobre a relação da professora com os estudantes é que ela 

era professora de matemática dessas turmas desde o 1º Ano. Assim, constituindo uma relação 

de muito conhecimento sobre a trajetória desses estudantes na escola e quanto à relação deles 

com a Matemática. Por parte dos estudantes, foi possível perceber certa tranquilidade ou 

confiança quanto às ações da professora no convite à participação na pesquisa.     

Em março de 2015, iniciei a pesquisa de campo. Na primeira semana, observei todas 

as aulas de matemática nas duas turmas, no total de três aulas em cada uma delas. No primeiro 

dia em cada turma, a professora me apresentou, quando falei da possibilidade de desenvolver a 

pesquisa e sobre os procedimentos éticos de uma pesquisa, perguntei sobre a concordância dos 

estudantes e deixei explícito que poderiam aceitar ou não participar da pesquisa (apoiada nos 

termos de autorização que constam nos APÊNDICES IV e V). 

Na minha apresentação em cada turma, falei sobre minha formação, meu interesse em 

desenvolver a pesquisa e sobre como é importante para o desenvolvimento dos professores e 

pesquisadores saber mais sobre as salas de aulas de matemática por meio de pesquisas como a 

que eu estava propondo. Busquei explicitar para os estudantes que mais do que aceitar o convite 

para participar de uma pesquisa, eles estariam contribuindo para a produção de conhecimento 

que, em parte, seriam os resultados desta pesquisa. 

Cabe destacar que tive o cuidado de explicar para alguns integrantes da equipe escolar, 

que tiveram interesse de conhecer a proposta da pesquisa, além dos próprios sujeitos da 

pesquisa, do que trata este estudo e como percebo sua importância.  

Eu solicitei à professora que convidássemos os grupos30 para a realização de reuniões 

em outros horários que não fossem os de suas aulas, nos quais eu atuaria na orientação dos 

grupos individualmente, para que eu pudesse ter maiores entendimentos sobre o objeto da 

pesquisa. Ao mesmo tempo, essas reuniões implicariam maior tempo para o desenvolvimento 

                                                           
30 A organização do ambiente de aprendizagem de Modelagem, a maneira como convidamos os estudantes e 

algumas características da turma ainda serão descritas nas próximas seções. Nesta seção, me atenho aos aspectos 

explicitados no seu título.  
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do projeto de Modelagem e isso poderia evitar que eles se reunissem em outros horários sem a 

minha presença, o que provavelmente dificultaria para mim, na condição de pesquisadora, a 

compreensão sobre as ações dos estudantes. 

Somente alguns grupos da turma de Técnico em Meio Ambiente foram receptivos à 

realização de reuniões em horários não destinados às aulas de matemática. Então, decidi realizar 

a pesquisa de campo nessa turma31. Fez-se necessária essa escolha, ainda durante a realização 

da atividade, para garantir a realização com sucesso dos procedimentos metodológicos 

planejados para a pesquisa, pois eu não teria condições de acompanhar todos os grupos das duas 

turmas. Além disso, mesmo com a disponibilidade da professora, os prazos do calendário 

escolar deveriam ser cumpridos, portanto, eu não poderia prolongar as atividades referentes à 

pesquisa. Como explicam Skovsmose e Borba (2004), a situação corrente limita a imaginação 

pedagógica. No caso desta pesquisa, foram os prazos do calendário escolar que limitaram o 

tempo disponível para a realização do ambiente de aprendizagem de Modelagem.   

Na minha atuação como pesquisadora, busquei acompanhar mais os grupos que foram 

mais receptivos às reuniões em horários extras aos das aulas de matemática. Cabe destacar que, 

quanto às demandas da prática pedagógica no desenvolvimento do ambiente de aprendizagem 

de Modelagem, atuei juntamente com a professora nas duas turmas, mesmo após a minha 

decisão de realizar a pesquisa em apenas uma delas. 

O ambiente de aprendizagem de Modelagem foi implementado sem interromper 

completamente o planejamento da disciplina para aquele período, caso a pesquisa não estivesse 

acontecendo. Decidimos por utilizar apenas um dos dois dias de aula da disciplina na semana. 

A turma Técnico em Meio Ambiente tinha duas aulas de matemática na segunda-feira pela 

manhã, no 2º e 3º horários, e uma no 2º horário da tarde de terça-feira. Em algumas semanas, 

trocamos os horários com outros professores para atender as demandas da própria turma no 

desenvolvimento das suas atividades. Nessa instituição, os cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio têm suas aulas concentradas nos turnos da manhã e da tarde. 

Mesmo diante da abertura que encontrei nesse contexto e com a professora Ana 

Catarina para o desenvolvimento da pesquisa, como ambientes de aprendizagem de Modelagem 

não são parte das atividades desenvolvidas frequentemente na disciplina de matemática, foi 

necessário fazer algumas adaptações na dinâmica das atividades já agendadas. Diante disso, 

apoio-me em Skovsmose e Borba (2004) para considerar que a realização do ambiente de 

aprendizagem de Modelagem é parte do enfrentamento da situação corrente tendo em vista uma 

                                                           
31 A partir deste momento, referirei apenas à turma de Técnico em Meio Ambiente. 
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situação imaginada, para a efetivação de uma situação arranjada. Enfatizo que a atuação da 

professora nas negociações e para a realização da pesquisa de campo teve positivas 

contribuições para a aceitação da pesquisadora e da pesquisa por parte dos sujeitos do contexto 

escolar, incluindo os estudantes, sujeitos da pesquisa. 

A turma Técnico em Meio Ambiente era formada por 25 estudantes, com idades entre 

16 e 18 anos. Devido ao processo de ingresso na instituição, uma característica dessa turma é 

que a maioria dos seus integrantes estavam estudando na mesma turma pelo terceiro ano 

consecutivo. Como já mencionado anteriormente, a professora Ana Catarina os acompanhava 

como professora de matemática desde o 1º Ano, em 2013.   

Na primeira semana da pesquisa de campo, observei as três aulas da disciplina de 

matemática. Na segunda semana, iniciamos o ambiente de aprendizagem de Modelagem. Do 

meu ponto de vista, mais aulas poderiam ter sido observadas, mas, se o ambiente de 

aprendizagem de Modelagem não fosse iniciado, provavelmente seria difícil concluir até o 

prazo previamente definido pela professora.  Mais uma vez, o calendário escolar definiu as 

decisões no decorrer da pesquisa de campo. 

A partir da segunda semana, não observei continuamente as aulas, dedicava parte do 

tempo para a organização e preparação dos instrumentos utilizados nas duas turmas para o 

registro dos dados. Pois, mesmo tendo decidido desenvolver a pesquisa em apenas uma turma, 

estava condicionada a organização do tempo a partir dos horários das duas turmas32.  

Apoio-me em Skovsmose e Borba (2004) para perceber que essa questão da limitação 

do tempo para a observação antes de iniciar o ambiente de aprendizagem de Modelagem e o 

limite do tempo que o mesmo poderia ocupar no calendário escolar são limitações que são 

fortemente presentes em pesquisas que se fundamentam na EMC. Isso porque, ao pesquisar o 

que não é uma situação corrente em uma sala de aula, outros elementos serão introduzidos no 

espaço escolar, entrando em confronto com o que já está estabelecido nesse contexto. Trata-se, 

portanto, de enfrentar regras já preestabelecidas para a constituição da situação arranjada, entre 

elas o calendário escolar.     

Meu propósito na observação das aulas era entender a relação entre os estudantes, entre 

eles e a professora, como se caracterizavam as aulas de matemática e identificar relações já 

                                                           
32 Cabe destacar que a escolha da turma Técnico em Meio Ambiente para a pesquisa foi se efetivando no decorrer 

do desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem nas duas turmas. Então, destaco que desenvolvi 

os procedimentos de pesquisa nas duas turmas.  
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existentes entre os integrantes dos grupos que se constituiriam no ambiente de aprendizagem 

de Modelagem.  

Nas observações, percebi que a professora organizava as aulas a partir da exposição 

de conteúdos no quadro e resolvia exercícios. Nesses momentos, ela solicitava muito a 

participação dos estudantes e discutia as dúvidas explicitadas por eles. Ela também utilizava o 

laboratório de informática em atividades que considero de natureza investigativa, com 

características dos cenários para investigação (SKOVSMOSE, 2000). Por exemplo, presenciei 

uma aula com a utilização do software Geogebra33 quando a professora estava trabalhando com 

as relações entre retas, parte do conteúdo de Geometria Analítica.    

A professora me informou, em nossas conversas no decorrer do período da pesquisa 

de campo, que, geralmente, nas aulas de matemática, não desenvolvia atividades avaliativas em 

grupos, mas que, em outras disciplinas, isso acontecia frequentemente. Essa informação 

também foi presente em algumas entrevistas com os estudantes.  

Da dinâmica dos estudantes nas aulas de matemática, percebi que eles desenvolviam 

muitas atividades coletivamente. Porque, apesar de a professora não propor atividades 

avaliativas em grupo, ela deixava que eles se assentassem em grupos durante a realização de 

outras atividades, como resolução de listas de exercícios. Assim não existia uma organização 

fixa em filas para a organização dos estudantes no espaço da sala de aula. Apesar de alguns 

estarem frequentemente juntos, formando grupos, notei que eram grupos que não fragmentavam 

a turma, ou seja, não transformavam a turma em um conjunto de subgrupos.  

Nos momentos de resolução de exercícios nas aulas de matemática, fazia parte da 

dinâmica os estudantes circularem na sala ajudando os colegas. A professora também circulava 

entre eles, esclarecendo suas dúvidas. Considero que essa é uma característica da relação 

estabelecida entre a professora e os estudantes e da dinâmica deles enquanto grupo.  

Pelo que percebi não aconteciam muitas negociações acerca de como as atividades da 

disciplina seriam desenvolvidas, exceto o ambiente de aprendizagem de Modelagem. Também 

não presenciei imposição por parte da professora em relação ao que seria desenvolvido na 

disciplina. Do meu ponto de vista, já existiam regras predefinidas que se constituíram no 

decorrer da trajetória desses estudantes com a professora, a própria maneira de organizar as 

atividades, como eles entendiam as solicitações da professora, a organização deles 

                                                           
33 Geogebra é um software no qual é possível explorar e relacionar conteúdos de Geometria, Álgebra e Cálculo. 

Trata-se, especificamente, de um software de Geometria Dinâmica. 
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espacialmente na sala de aula e outros aspectos que poderiam estar constituindo as relações 

entres os sujeitos naquele espaço.  

Ao refletir sobre o que observei nas aulas de matemática e relacionar com a discussão 

de Skovsmose (2000) sobre o paradigma do exercício e o cenário para investigação, destaco 

que percebi aspectos de ambos. As aulas eram centradas na exposição e resolução de exercícios 

que são características do paradigma do exercício. Também observei uma aula cuja atividade 

foi de caráter investigativo, com a utilização de softwares matemáticos, características dos 

cenários para investigação. Nas aulas expositivas, à medida que a professora solicitava a 

participação dos estudantes, descentralizava o diálogo ao problematizar os questionamentos 

deles, distanciando-se do estilo de diálogo que caracteriza o paradigma do exercício. 

No meu entendimento, a forma como as aulas de matemática da professora Ana 

Catarina aconteciam já apresentava elementos próximos dos cenários para investigação, que, 

de alguma maneira, favoreceram a construção do ambiente de aprendizagem de Modelagem. 

Dessa forma, posso considerar que, na situação corrente, já existiam alguns elementos 

esperados na situação imaginada. Em outras palavras, pelas minhas observações, entendo que 

em diferentes momentos as aulas se aproximavam do paradigma do exercício, em outros se 

aproximam dos cenários para investigação. Destaco a palavra “aproximavam”, pois considero 

que seria incoerente caracterizar essas aulas como paradigma do exercício ou cenários para 

investigação, pois apresentam elementos dos dois. 

   

5.3 Aspectos da organização prática 

Na seção anterior, apresentei informações e reflexões sobre aspectos observados na 

situação corrente. De acordo com Skovsmose e Borba (2004), entre a situação corrente e a 

situação arranjada acontece o processo de organização prática. Nesta seção, meu objetivo é 

apresentar elementos para descrever esse processo no âmbito desta pesquisa.  

O planejamento do ambiente de aprendizagem de Modelagem foi orientado pelos 

estudos de Barbosa (2001, 2003b, 2004a). Esse autor, apresentou diferentes possibilidades para 

a Modelagem em sala de aula a partir da atuação do professor e dos estudantes em diferentes 

demandas para o seu desenvolvimento e denominou como casos 1, 2 e 3 (QUADRO 5.1). Os 

casos caracterizam uma atividade de Modelagem a partir de quatro demandas para sua 

realização: elaboração da situação-problema, simplificação da situação-problema, coleta de 

dados quantitativos e qualitativos e resolução. 
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A elaboração da situação-problema se dá a partir de um tema do qual se decide qual 

aspecto será investigado. A simplificação da situação-problema é feita para identificar o 

problema a ser investigado matematicamente. Para isso, faz-se necessário obter dados sobre o 

problema, os quais são de natureza quantitativa ou qualitativa. Por fim, chega-se a uma solução 

matemática34 para a situação-problema.  

 

QUADRO 5.1: Os casos da Modelagem em sala de aula 

 

 
 

Fonte: Barbosa (2001, p. 40) 

 

Esse quadro destaca as possíveis atuações dos estudantes e do professor em cada caso. 

Em todos eles, os estudantes são orientados pelo professor nas diferentes demandas para a 

realização da atividade. Os casos não são prescrições de como acontecerá uma atividade de 

Modelagem, mas como ela pode ser organizada, indicando orientações para aqueles que 

desejam implementá-la em sala de aula. Essa classificação foi realizada por esse autor baseada 

nos exemplos de atividades de Modelagem já presentes na literatura da área.     

Eu e a professora optamos por nos orientar pelo caso 3, seguindo o que tinha sido 

previamente planejado no projeto de pesquisa em relação a esse aspecto.  No caso 3, os 

estudantes atuam, com a orientação do professor, em todas as demandas para a realização da 

atividade, desde a elaboração da situação-problema, a partir de um tema escolhido por eles, até 

a apresentação de uma solução para o problema. A meu ver, o caso 3 propiciaria mais elementos 

para entender o objeto da pesquisa, pois os estudantes atuariam em todas as demandas para a 

realização da atividade de Modelagem. Com isso, o caso 3 se mostrava mais favorável para que 

                                                           
34 Utilizo as expressões “solução matemática” e “modelo matemático”. Pela primeira, entendo que é um produto 

obtido a partir do modelo matemático para responder o problema em investigação. A segunda inclui todos os 

procedimentos e conhecimentos matemáticos utilizados: tabelas, fórmulas e outros.   
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eu pudesse perceber as relações estabelecidas entre os estudantes e a Divisão do Trabalho no 

desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem.  

A professora desejava que os temas escolhidos pelos grupos se relacionassem com a 

área do curso, no caso, Meio Ambiente. Então, combinamos que iríamos sugerir que os grupos 

escolhessem temas relacionados ao curso e que, a depender de suas escolhas, negociaríamos 

outras possibilidades. Dessa maneira, contemplamos os interesses das duas, professora e 

pesquisadora, e daríamos liberdade para os alunos decidirem sobre o tema que gostariam de 

investigar dentro de uma área mais ampla. No planejamento, combinamos que atuaríamos em 

parceria na prática pedagógica, tendo em vista potencializar discussões que favorecessem a 

constituição do ambiente de aprendizagem de Modelagem consonante à EMC.  

A escolha do tema esperada pela professora se deve ao seu propósito de relacionar a 

disciplina de matemática com a futura atuação profissional dos estudantes. Mais que isso, 

buscava estabelecer relações com outras disciplinas do curso e com os conhecimentos 

específicos da área técnica. Esses propósitos da professora podem ser facilmente relacionados 

à proposta curricular para os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, como discutido por 

Pacheco (2008), ao defender que nesses cursos busca-se derrubar as barreiras entre o ensino 

técnico e o científico, tendo em vista a articulação entre trabalho, ciência e cultura na 

perspectiva da emancipação humana. Melillo (2017), por sua vez, defende que a Modelagem é 

um ambiente de aprendizagem com potencial para realizar essa articulação no âmbito da 

disciplina de matemática.  

Para o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem, planejamos as 

seguintes etapas: o convite da professora e pesquisadora para os estudantes se envolverem no 

ambiente de aprendizagem de Modelagem; a organização da turma em grupos; a escolha do 

tema a ser investigado pelos grupos; a apresentação por parte da professora e pesquisadora das 

orientações sobre o que deveria ser desenvolvido pelos estudantes (chegar a uma solução 

matemática para o problema proposto, escrita de um relatório e a apresentação oral para a 

turma); os encontros para o desenvolvimento do projeto de Modelagem pelos grupos; a 

apresentação oral dos grupos para a turma e a entrega dos relatórios.  

Para iniciarmos o ambiente de aprendizagem de Modelagem, sentimos necessidade de 

explicar para os estudantes sobre a Modelagem na Educação Matemática, destacando aspectos 

da Educação Matemática Crítica. Para isso, elaboramos um texto, intitulado Modelagem 

Matemática: uma breve explicação (APÊNDICE VI), no qual apresentamos um modelo já 

discutido na literatura da área. Escolhemos um exemplo cujo problema não estava relacionado 
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à especificidade do curso para não influenciar nas escolhas dos temas. Trata-se do caso 

discutido por Araújo, Freitas e Silva (2011), que apresenta uma possibilidade de distribuição 

dos recursos entre os estudantes da linha de pesquisa de Educação Matemática do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, para a participação em congressos, no ano de 2010. A escolha 

por esse exemplo se deve à familiaridade, minha e da professora Ana, com a situação discutida 

por esses autores, pois se trata de uma experiência que vivenciamos na disciplina Tópicos 

Especiais em Educação II: Modelagem Matemática em Educação Matemática.  

Essa foi nossa estratégia para o convite inicial aos estudantes para atuarem no ambiente 

de aprendizagem de Modelagem. Em Oliveira e Campos (2007), a expressão convite inicial foi 

utilizada para caracterizar as estratégias de uma professora no primeiro momento dedicado ao 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem de Modelagem, quando estava preocupada 

com a aceitação dos estudantes a se envolverem nesse ambiente de aprendizagem visto que a 

Modelagem não era familiar aos mesmos. 

Para orientar os estudantes, construímos um roteiro35 para os grupos organizarem a 

produção do relatório. Cabe destacar que a professora esclareceu para os estudantes, no 

momento do convite inicial, que avaliaria o relatório e a apresentação oral do grupo para a 

turma, no total de cinco pontos. No nosso planejamento ficou claro que, ao mesmo tempo que 

estava acontecendo uma pesquisa, a professora faria essa avaliação. O ambiente de 

aprendizagem de Modelagem aconteceu no primeiro trimestre, que é avaliado em trinta pontos 

distribuídos em três notas: duas provas com os valores de 12 e 8, pontuação já definida pela 

instituição, e 10 pontos distribuídos em outras atividades a serem definidas pelo professor da 

disciplina. Os cinco pontos do ambiente de aprendizagem de Modelagem correspondem a 5 

entre estes 10 pontos. Os outros cinco pontos foram distribuídos em atividades de resolução de 

exercício. O segundo trimestre é também avaliado em 30 pontos e o terceiro, em 40 pontos, 

totalizando, ao final do ano, 100 pontos.   

Acredito que o fato de o projeto ser avaliado pela professora e isso ter sido explicitado 

para os estudantes influenciou de alguma forma como eles se envolveram no ambiente de 

aprendizagem de Modelagem. Do meu ponto de vista, se não fosse uma atividade a ser avaliada, 

muitos estudantes poderiam ter se recusado a atuar no ambiente de aprendizagem de 

Modelagem, como aconteceu no estudo de Freitas (2013). Mais que isso, acredito que os 

                                                           
35 O roteiro do relatório será apresentado no capítulo 6 (FIGURA 6.3). Nele constam orientações sobre a elaboração 

da escrita do relatório a partir de cinco tópicos, a saber: introdução, narrativa da organização do grupo, descrição 

das variáveis consideradas na modelagem do problema, cálculos realizados na modelagem e considerações finais. 
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estudantes estariam mais livres para decidir sobre as demandas da atividade, por exemplo, 

poderiam optar a não escrever um relatório como proposto por nós.  

Mesmo antes de apresentar o que aconteceu no desenvolvimento dos projetos de 

Modelagem, destaco esses aspectos para explicitar que percebo essas influências. Ao mesmo 

tempo, cabe destacar que não apresento divergências em relação à demanda avaliativa proposta 

pela professora. Não estou assumindo isso como o ideal, mas, em alguns casos, é o que é 

possível fazer para que ambientes de aprendizagem de Modelagem estejam presentes em salas 

de aula. Diante da situação corrente em que a professora se encontrava, avaliar os projetos pode 

ter representado uma forma de tornar a Modelagem um ambiente de aprendizagem legítimo 

para ser desenvolvido no âmbito da disciplina de matemática e não ser entendida como um 

trabalho diferenciado que foi desenvolvido nas aulas de matemática. A meu ver, a avaliação é 

um elemento que constituiu o enfrentamento da situação corrente pela professora para a 

efetivação da Modelagem em salas de aula.   

 

5.4 A situação arranjada  

A criação da situação arranjada nesta pesquisa propõe deslocar a atuação dos 

estudantes das típicas atividades de matemática baseadas no paradigma do exercício 

(SKOVSMOSE, 2000) para a investigação de uma situação que envolve variáveis que não são 

da própria matemática, cujos dados podem gerar incertezas em relação aos resultados obtidos 

e cujas fontes de pesquisas para a realização da investigação não se limitam ao espaço do 

contexto escolar, diferente das situações apresentadas nos padrões dos livros didáticos.    

O desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem teve cinco encontros 

nos horários destinados às aulas da disciplina de matemática, com duração de uma ou duas aulas 

de 50 minutos cada.  
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TABELA 5.1: Desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem no                         

tempo das aulas de matemática 

 

 Data Quantidade de 

aulas 

Local 

1º encontro 30/03/2015 2 Sala de aula 

2º encontro 07/04/2015 1 Sala de aula e 

laboratório de 

informática 

3º encontro 14/04/2015 2 Laboratório de 

informática 

4º encontro 28/04/2015 1 Laboratório de 

informática 

5º encontro 04/05/2015 2 Sala de aula 

 

 

Fonte: Produzida pela autora 

 

 

1º encontro: 

Para iniciarmos, lemos o texto Modelagem Matemática: uma breve explicação 

(APÊNDICE VI) e discutimos com os estudantes o que estávamos propondo para eles 

desenvolverem. Em seguida, solicitamos que eles se reunissem e sugerimos a organização de 

grupos com cinco integrantes. Alguns estudantes negociaram para se organizarem em grupos 

de seis. Por fim, foram formados três grupos com seis e um com sete integrantes.  

Após os grupos serem formados, solicitamos que eles escolhessem os temas para o 

desenvolvimento dos projetos de Modelagem. A professora enfatizou que seria interessante que 

fossem temas relacionados ao curso de Meio Ambiente. Após falar da formação dos grupos, 

informamos aos estudantes sobre as demandas para o desenvolvimento do ambiente de 

aprendizagem de Modelagem, destacamos que eles teriam que apresentar o projeto para a turma 

e entregar um relatório do trabalho realizado.  

As escolhas dos temas aconteceram muito rapidamente, ao término do primeiro 

encontro os grupos já tinham escolhido o tema e justificado suas escolhas por escrito, materiais 

que entregaram à professora e à pesquisadora. Nós acompanhamos os grupos nessa etapa e 

discutimos com eles algumas questões que poderiam ser abordadas. Em alguns momentos 
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estávamos cada uma orientando um grupo e, em outros, buscávamos interagir em dupla. Na 

tabela abaixo seguem os temas escolhidos pelos grupos36. 

 

TABELA 5.2: Temas escolhidos pelos grupos 

 

Grupo Tema Título do relatório e da 

apresentação em 

PowerPoint 

Número de 

integrantes do 

grupo 

1 Recuperação de áreas degradas 

presentes nas dependências do 

IFMG – Campus Governador 

Valadares 

Trabalho de modelagem 

matemática 

 

6 

2 Aproveitamento da água da 

chuva no IFMG – Campus 

Governador Valadares 

Relatório da atividade 

de modelagem 

 

6 

3 Quantidade de resíduos sólidos 

produzidos no IFMG – Campus 

Governador Valadares: o 

volume de lixo enviado ao 

aterro sanitário e a reciclagem 

 

Trabalho de modelagem 

matemática dos alunos 

do curso técnico em 

Meio Ambiente 

 

6 

4 Cálculo do tempo de retorno 

monetário do investimento 

inicial para implantação do 

sistema fotovoltaico no IFMG – 

Campus Governador Valadares 

 

Cálculo do tempo de 

retorno monetário do 

investimento inicial para 

implantação do sistema 

fotovoltaico no IFMG – 

Campus Governador 

Valadares 

 

7 

 

Fonte: Produzida pela autora 

 

Como é possível perceber, apenas o grupo 4 explicitou um título relacionado ao tema 

investigado no relatório e na apresentação em PowerPoint. Por isso, os temas foram 

denominados por mim a partir da ideia central dos grupos. É possível destacar que pode existir 

uma relação entre os títulos dados pelos grupos e a maneira como eles interpretaram a proposta 

do ambiente de aprendizagem de Modelagem. Nos títulos dos três primeiros grupos, a ênfase 

                                                           
36 Segue na ordem que os grupos apresentaram os trabalhos para a turma.  
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está centrada em uma atividade escolar. Somente no grupo 4, o título faz referência ao tema e 

problema investigado.  

Os temas escolhidos pelos grupos se relacionam, de alguma maneira, com as 

discussões que vinham acontecendo no âmbito do curso quanto aos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) a serem desenvolvidos pelos estudantes, integrantes dos grupos, e às disciplinas 

cursadas. No Anexo I consta a lista das disciplinas cursadas durante os três anos do curso. Em 

relação ao TCC, realizado em duplas, desenvolve-se no âmbito da disciplina Seminário 

Integrador, que acontece no 2º e no 3º anos. No 2º ano, a disciplina é voltada ao estudo das 

normas de trabalhos acadêmicos e escrita de texto acadêmico, chegando à escolha do tema do 

TCC e do(a) orientador(a). O desenvolvimento da pesquisa acontece efetivamente no 3º Ano. 

A partir da tabela 5.2, posso afirmar que, de alguma forma, as opções pelos temas contemplaram 

as expectativas da professora de relacionar o ambiente de aprendizagem de Modelagem, no 

âmbito da disciplina de matemática, com a especificidade do curso técnico.  

Nesse primeiro encontro, registrei em vídeo a dinâmica da turma, sem focar, 

especificamente, em alguns estudantes ou em um grupo, para evitar um impacto maior na 

mudança da rotina da sala de aula. Entretanto, notamos que, no âmbito de cada grupo, estavam 

acontecendo discussões que poderiam ser interessantes para o objetivo da pesquisa. Por esse 

motivo, a professora sugeriu que solicitássemos aos grupos relatos dos encontros. Ela fez a 

seguinte solicitação à turma:   

Deixa eu falar uma coisa com vocês, [...]37. O relatório que vocês vão fazer 

[...]. A parte que vocês vão entregar pra gente é o seguinte, é como se fosse 

um diário. [...]. De cada encontro que vocês vão fazer, vocês vão anotar [...]. 

Igual hoje, vocês reuniram, [...], surgiram vários temas que vocês pensaram 

e vocês acabaram resolvendo por um, por algum motivo. Isso vai fazer parte 

do relatório que vocês vão entregar, valendo os pontos, para mim. Então, 

além disso, eu queria que vocês escrevessem já hoje, além do problema, [...]. 

Inicialmente, a gente pensou nesse e nesse tema, aí fulano sugeriu outra coisa, 

a gente pensou isso, isso e isso, no final. A cada dia que a gente for se 

encontrando, que o grupo se reunir, vai ter que ter um relatório do quê que 

vocês fizeram naquele dia. (PROFESSORA, 30-03-2015, ambiente de 

aprendizagem de Modelagem)  

 

A professora explicou para os estudantes que seria importante outros encontros, além 

das aulas de matemática, para o desenvolvimento do projeto de Modelagem e que esses 

encontros deveriam acontecer no próprio campus do IFMG-GV, para que eu pudesse os 

acompanhar. Dos quatro grupos, no decorrer da pesquisa de campo, consegui agendar com três 

deles (TABELA 5.3) e as reuniões aconteceram no próprio campus do IFMG-GV.   

                                                           
37 Esse símbolo nas transcrições indica fala não transcrita.  
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TABELA 5.3: Reuniões dos grupos com a pesquisadora 

 

Reuniões com os grupos individualmente 

Data Tempo da reunião Grupo 

07/04/2015 Aproximadamente 15 minutos 2 

07/04/2015 Aproximadamente 30 minutos 1 

13/04/2015 Aproximadamente 1 hora 4 

14/04/2015 Aproximadamente 30 minutos 2 

27/04/2015 Aproximadamente 40 minutos 4 

 

Fonte: Produzida pela autora  

 

A professora também sugeriu que fossem criados grupos no WhatsApp38 incluindo meu 

contato: 

Gente, deixa a gente falar uma coisa aqui. A gente sabe que vocês estão na 

era da tecnologia. Então, muitas coisas que vocês fazem é por Facebook ou 

por WhatsApp, não é? [...]. Então, a gente queria ver se cada grupo cria um 

grupo no WhatsApp [...], seria criar um grupo de Modelagem só que aí 

colocar ela. Ela vai colocar o número aqui e aí vocês acrescentem o dela. 

(PROFESSORA, 30-03-2015, ambiente de aprendizagem de Modelagem)  

 

2º, 3º e 4º encontros:  

No 2º encontro, ao iniciar o tempo da aula, entregamos aos grupos um roteiro que 

preparamos para a estrutura do relatório (FIGURA 6.3). Em seguida, continuamos as atividades 

em grupo no laboratório de informática. Optamos por utilizar esse espaço para que os estudantes 

tivessem acesso à internet. Os 3º e 4º encontros também aconteceram no laboratório de 

informática. Nesses encontros, percebemos que cada grupo desenvolveu uma dinâmica própria 

que será descrita na próxima seção.  

A pesquisa dos dados não ficou limitada às informações disponíveis na internet, pois 

os temas eram específicos do campus do IFMG – GV. Em alguns encontros, os estudantes 

tiveram que se deslocar no campus, em alguns casos para buscar informações no setor 

                                                           
38 WhatsApp é um aplicativo para celulares que permite enviar e receber, instantaneamente, mensagens, fotos, 

vídeos e áudios. Os integrantes dos grupos 2, 3 e 4 criaram grupos no WhatsApp e os grupos 2 e 4 adicionaram 

meu contato. Além disso, no relatório do grupo 4 foram anexadas as conversas no WhatsApp.  
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administrativo para obter os dados que precisavam para o desenvolvimento do projeto de 

Modelagem. Nossa dinâmica, nesses três encontros, foi orientar os trabalhos dos grupos, 

problematizando as ideias ou dúvidas que emergiam das discussões, levando em consideração 

as preocupações da EMC. 

O número de computadores no laboratório era suficiente para atender a todos os 

estudantes individualmente, mas, de maneira geral, na maior parte do tempo, eles se 

organizaram espacialmente em volta de alguns computadores, mantendo a organização em 

grupo. Foi possível perceber que, em alguns encontros, desenvolviam algumas tarefas 

individualmente, principalmente no último encontro, em que eles se dedicaram mais à escrita 

do relatório e à produção da apresentação em PowerPoint.  

 

5º encontro: 

Trata-se do encontro destinado à apresentação dos trabalhos dos grupos para a turma. 

Os grupos ficaram livres para organizarem suas apresentações em relação à atuação dos seus 

integrantes, a professora não fez exigências em relação a esse aspecto, explicou que cada grupo 

deveria preparar uma apresentação em Powerpoint e entregar o relatório no mesmo dia (04-05-

2015) da apresentação. Cada grupo teria entre dez e quinze minutos para apresentar seus 

trabalhos e depois os demais estudantes, a professora e a pesquisadora, caso desejassem, teriam 

oportunidade de comentar as apresentações.  Esses foram os combinados que a professora foi 

estabelecendo com os estudantes para o momento da finalização do ambiente de aprendizagem 

de Modelagem.  

 

5.5 Os projetos de Modelagem   

Para a apresentação do que foi desenvolvido pelos grupos nos projetos de Modelagem, 

apoio-me nos vídeos das reuniões informadas nas tabelas 5.1 e 5.3, nos relatórios, nas 

apresentações em PowerPoint de cada grupo e no material que foi produzido nos diálogos entre 

os estudantes nos grupos do WhatsApp39. Cabe destacar que a apresentação está condicionada 

à dinâmica desenvolvida por cada grupo no desenvolvimento do seu projeto. A seguir destaco 

os aspectos que considerei mais relevantes no desenvolvimento de cada projeto de Modelagem.  

 

                                                           
39 Para os grupos 2 e 4 que me adicionaram ao grupo. 
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5.5.1 Grupo 1: Recuperação de áreas degradas presentes nas dependências do IFMG – 

Campus Governador Valadares 

No dia 30-03-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo escolheu o tema do 

projeto. O problema discutido foi referente ao reflorestamento de áreas degradadas no campus 

do IFMG-GV, enunciado da seguinte maneira40: “o problema consiste em achar quantas mudas 

são necessárias para reflorestar determinada área e quanto de grama precisa para cobrir o solo” 

(RELATÓRIO DO GRUPO 1, p. 3).  

No dia 07-04-2015, o grupo se reuniu com a pesquisadora41  na sala de aula, saindo 

desse espaço para definir, medir e marcar uma área do campus que estivesse degradada para 

discutir, no âmbito do projeto de Modelagem, como poderia recuperá-la; com uma trena foi 

feita a medição de uma área de formato retangular de medidas 3,10m e 8,50m (FIGURA 5.1); 

utilizando um celular, calcularam a área escolhida, encontrando 26,35m2; e, utilizaram pedras 

para marcar a área (localizando os vértices do retângulo). 

 

FIGURA 5.1: Área degradada escolhida pelo grupo 1 para o reflorestamento  

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo 

 

Neste mesmo dia, no tempo da aula de matemática, o grupo discutiu o que seria 

necessário entender para desenvolver um projeto sobre reflorestamento. Um integrante do 

                                                           
40 As referências aos relatórios e às apresentações em PowerPoint dos grupos serão omitidas para garantir a não 

identificação dos nomes dos estudantes.   

41 Optei por utilizar a palavra pesquisadora quando apresento falas minhas ou quando faço referência às minhas 

ações, pois, a partir desse momento no texto, coloco-me na condição de quem está interpretando o que aconteceu.   
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grupo identificou um problema que poderia ser abordado matematicamente: quanto de 

sementes, de plantas ou de adubos iriam precisar para reflorestar a área?. Um livro sobre o tema 

foi apresentado por um integrante do grupo, que estava desenvolvendo TCC sobre o mesmo 

tema do projeto de Modelagem, mas, na continuidade do projeto, o livro não foi utilizado. Ao 

mesmo tempo, alguns integrantes do grupo pesquisavam na internet sobre o tema. Uma 

integrante do grupo saiu da sala de aula e voltou com ideias, sugeridas por um professor, para 

calcular o índice de uma substância presente no solo, e com indicações de um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) já produzido por um estudante da instituição sobre a temática em 

discussão; o TCC passa a ser consultado, mas a ideia do professor não foi acolhida, pois não 

correspondia ao que era proposto pelo grupo; além do TCC, os estudantes buscaram 

informações, em diversos sites, acerca de quais plantas utilizar no reflorestamento (pequeno, 

médio ou grande porte) e sobre os tipos de solo.   

No dia 14-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo continuou as buscas na 

internet e uma estudante levou o projeto (planta) do futuro prédio de ensino que será construído 

no campus (FIGURA 5.2), onde existirá uma área verde, para que o grupo se baseasse nessa 

área. 

 

FIGURA 5.2: Estudo da planta do futuro prédio de ensino do IFMG-GV 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo 

 

A partir do projeto do futuro prédio, o grupo discutiu sobre as medidas das áreas para 

decidir se era viável utilizar esse projeto. Na sequência da discussão, o grupo decidiu sobre as 

medidas de uma área a ser utilizada para o reflorestamento; já não se tratava das áreas 

específicas do campus do IFMG-GV, era uma área fictícia, de formato retangular de medidas 
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30m e 20m, totalizando 600m2. O grupo discutiu quais tipos de plantas são aceitas no solo do 

campus do IFMG-GV e definiu o problema matemático do projeto de Modelagem, escrito no 

início da presente seção. O grupo passou a discutir, então, a partir da área definida (fictícia), o 

espaço ocupado pelas árvores e onde plantá-las no terreno fictício, levando em consideração as 

dimensões máximas das copas das árvores. Para calcular a distância entre as árvores, o grupo 

tomou como parâmetro essas dimensões das copas das árvores (TABELA 5.4).  

 

TABELA 5.4: Dimensões das árvores que poderiam ser utilizadas no reflorestamento  

 
Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 1 

 

No dia 28-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo discutiu quantas árvores, 

qual o porte das árvores, a posição delas no terreno e a área a ser ocupada por elas. A figura 5.3 

é parte dos registros dos estudantes quando discutiram a posição e o porte das árvores.  

 
FIGURA 5.3: Registros dos estudantes sobre o posicionamento das árvores no terreno 

 
 

Fonte: Anexo do relatório do grupo do Grupo 1 
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No dia 04-05-2015, no tempo da aula de matemática, na apresentação oral do projeto, 

o grupo discutiu os seguintes aspectos: o que é recuperação de áreas degradadas?; principais 

causas da degradação; e, como reflorestar?. 

Na sequência, o grupo apresentou o problema, a solução (FIGURA 5.4) e ilustrou sua 

ideia (FIGURA 5.5). 

 

FIGURA 5.4: Problema e solução apresentados pelo grupo 1 

 

 
Fonte: Relatório do Grupo 1 (p. 2) 
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FIGURA 5.5: Ilustração da resolução do problema 

 

 
 

Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 1 

 

5.5.2 Grupo 2: Aproveitamento da água da chuva no IFMG – Campus Governador 

Valadares 

No dia 30-03-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo escolheu o tema do 

projeto. O problema discutido pelo grupo envolveu a ideia de construir um reservatório de água 

no campus do IFMG-GV que comportasse o maior volume possível de água da chuva para seu 

reaproveitamento. O problema do projeto de Modelagem e sua justificativa podem ser 

entendidos nas seguintes palavras: 

Quantos litros de água poderiam ser economizados se o IFMG-GV criasse um 

reservatório para comportar a água da chuva? Essa água capturada da chuva poderá 

ser utilizada para limpeza e irrigação, no qual seria necessário apenas a adição de cloro 

de origem orgânica, para evitar qualquer tipo de proliferação de bactérias, germes e 

vírus. Assim, além de reduzir os gastos da escola, esse sistema iria promover a 

economia de água e preservação ambiental. (Texto reelaborado pela autora a partir da 

apresentação em PowerPoint do grupo 2) 

 

No dia 07-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo, acompanhado da 

pesquisadora, foi até o setor administrativo do campus para ter acesso aos dados necessários 

para desenvolver o projeto. Não encontraram o responsável pelo setor e combinaram de voltar 

depois. Na sequência, o grupo voltou para a sala de aula, quando o restante da turma já estava 

no laboratório, e decidiu continuar nesse espaço. A pesquisadora explicou para o grupo sobre a 

estrutura do relatório e se deslocou para o laboratório de informática para acompanhar os outros 

grupos que lá estavam. O grupo passou a escrever a narrativa deste encontro. 
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Nesse mesmo dia, ficou agendado com a pesquisadora que voltariam ao setor 

administrativo no período da tarde, quando o grupo solicitou a um funcionário, que lá estava 

presente, os dados sobre a quantidade de consumo de água do campus e as medidas do telhado 

no qual a água escoaria em direção ao reservatório. Para esclarecer, já existia a ideia da 

construção do reservatório em um determinado espaço do campus, que contaria com uma 

estrutura na qual a água que cairia no telhado seria capturada para o reservatório.  

No relatório do grupo consta que aconteceu uma reunião no dia 09-04-2015, mas a 

mesma não foi agendada com a pesquisadora. O grupo relatou ter retornado ao setor 

administrativo do campus. Nessa tentativa, encontrou o funcionário responsável pelo setor e 

relatou ter conversado com ele e conseguido ter acesso aos dados sobre a área do telhado e 

sobre o consumo de água no campus em 2014. 

No dia 14-04-2015, o grupo se reuniu com a pesquisadora em sala de aula. Um dos 

integrantes do grupo apresentou dados matemáticos construídos por ele para seu TCC 

(FIGURA 5.6) que poderiam ser utilizados no projeto de Modelagem. Trata-se de dados 

referentes ao volume de precipitação de água, para cada mês do ano de 2014, na região de 

Governador Valadares. A ideia era calcular o provável volume de água da chuva que seria 

precipitada, no intervalo de tempo de um ano, na área do reservatório a ser construído. 

 

FIGURA 5.6: Dados pesquisados por um integrante do grupo 2 sobre a precipitação                                         

de água na região de Governador Valadares no ano de 2014 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo 

 

A pesquisadora questionou o grupo sobre a estrutura do reservatório que seria 

construído e o grupo passou a discutir sobre esse aspecto, emergindo reflexões sobre o volume 

do reservatório, a estrutura do telhado no qual escoaria a água que seria captada e a vazão da 

água para o reservatório. Os estudantes utilizaram o quadro para desenhar a estrutura do 



103 

 

reservatório que incluiria o telhado, a calha para escoamento da água e o reservatório (FIGURA 

5.7). 

 

FIGURA 5.7: Representação da ideia de como construir o reservatório para a                                      

captação da água da chuva 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo 

 

O grupo saiu da sala de aula onde estava acontecendo a reunião com a pesquisadora 

para negociar com os funcionários da instituição a possibilidade de ir até a estação 

meteorológica, localizada no próprio campus, para visualizar o espaço, especificamente o 

telhado onde está projetado construir o reservatório. O grupo não conseguiu autorização 

naquele momento, pois precisaria ser acompanhado por um professor ou funcionário da 

instituição. Posteriormente a essa reunião, dois integrantes do grupo conseguiram fotografar a 

área desejada (FIGURA 5.8). 

 

FIGURA 5.8: Foto do telhado a ser utilizado para capturar a água da chuva  

 

 
 

Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 2 
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Nesse mesmo dia, no tempo da aula de matemática, o grupo discutiu sobre o volume 

máximo de captação de água. A pesquisadora e a professora questionaram sobre quais dados 

matemáticos que já tinha sido coletado pelo grupo, desencadeando discussões sobre o problema, 

as variáveis a serem utilizadas e a capacidade do reservatório. O grupo percebeu, então, que 

não tinha dados sobre o valor que a instituição paga pela água consumida, diante disso, uma 

integrante do grupo foi até o setor administrativo buscar informações sobre os gastos com o 

consumo de água da instituição e voltou com a cópia da conta de água (fatura). O grupo 

percebeu que, no modelo utilizado na fatura, não existiam informações sobre quanto é cobrado 

por metros cúbicos e o grupo passou a buscar essa informação na internet. Uma integrante do 

grupo escreveu a narrativa deste encontro. 

No dia 28-04-2015, no tempo da aula de matemática, uma integrante do grupo leu o 

roteiro do relatório e direcionou algumas tarefas para a escrita do relatório. A professora 

questionou o grupo sobre a pesquisa dos dados. Uma integrante sugeriu que o grupo discutisse 

sobre o problema a tratar no projeto, mas a discussão não prosseguiu. A pesquisadora e a 

professora discutiram com o grupo sobre qual período adotar para calcular o total de 

precipitação baseado nos dados já obtidos. Alguns integrantes do grupo utilizaram este 

momento para escrever o relatório. 

No dia 29-04-2015, aconteceu uma reunião do grupo via WhatsApp que não foi 

agendada com a pesquisadora, que teve acesso por ser integrante do grupo no aplicativo. Nessa 

reunião, o grupo discutiu como utilizar os dados, via mensagem de voz, e compartilharam 

arquivos com os cálculos realizados. Além disso, o grupo discutiu quais dados considerar e 

como utilizá-los para calcular qual a economia de água, o volume do reservatório e o volume 

de precipitação mensal. Nas trocas de mensagens, o grupo decidiu sobre as demandas para a 

escrita do relatório.    

No dia 04-05-2015, no tempo da aula de matemática, na apresentação oral (FIGURAS 

5.9, 5.10 e 5.11), o grupo explicou como realizou os cálculos:  

- Multiplicaram a precipitação mensal referente a 201442 pela área de drenagem, 102m 

x 21m = 2142m2.  

 

  

                                                           
42 O grupo não informou em qual fonte acessou esses dados. 
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FIGURA 5.9: Volume de água que pode ser armazenado mensalmente 

 

 
Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 2 

 

- O grupo tinha acesso aos dados referentes ao consumo mensal do IFMG-GV no ano 

de 2014. 

 

FIGURA 5.10: Volume de água consumido nos meses de 2014 no IFMG-GV 

 

 
 

Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 2 
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- Subtraíram do valor do volume referente ao consumo o valor referente ao volume de 

água capturado da chuva em cada mês do ano de 2014, exceto os meses de julho, agosto e 

setembro devido aos vazamentos identificados nas dependências da instituição, somando esses 

valores obtiveram um total que consideraram como o volume de água que seria economizado 

caso já existisse o reservatório no ano de 2014.    

 

FIGURA 5.11: Cálculo da economia de água  

 

 
Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 2 

 

5.5.3 Grupo 3: Quantidade de resíduos sólidos produzidos no IFMG – Campus 

Governador Valadares: o volume de lixo enviado ao aterro sanitário e a reciclagem 

No dia 30-03-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo escolheu o tema do 

projeto. No relatório, destacou que, no campus do IFMG-GV, existe a coleta seletiva, mas, ao 

final, quando o lixo é recolhido, todos os resíduos são misturados e levados em direção ao 

aterro. Diante dessa situação, o objetivo do grupo foi construir um modelo matemático para 

calcular, a partir do total de resíduos sólidos produzidos no campus do IFMG-GV, a quantidade 

que seria direcionada para o aterro e para a reciclagem, destacando quanto desse total poderia 

ser reciclado.   

No dia 07-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo discutiu sobre o 

problema a ser investigado matematicamente e encontrou um artigo, sugerido pela professora, 
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sobre o tema no contexto do IFMG-GV43, desenvolvido por uma estudante dessa instituição 

com a parceria de um professor. O grupo passou a consultar esse texto, selecionou e registrou, 

no caderno de uma integrante do grupo, os dados quantitativos presentes no artigo. 

No dia 14-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo discutiu os dados 

anotados no dia 07-04-2015, refez alguns cálculos (FIGURA 5.12) e iniciou a escrita do 

relatório. 

 

Figura 5.12: Registros dos dados quantitativos e os cálculos realizados pelo grupo 

 

 
Fonte: Anexo do relatório do Grupo 3 

 

No dia 28-04-201544, no tempo da aula de matemática, o grupo continuou a escrita do 

relatório. 

No dia 04-05-2015, no tempo da aula de matemática, na apresentação oral, o grupo 

explicou como realizou os cálculos, o que pode ser entendido pela descrição nos slides que 

seguem na figura 5.13.  

 

                                                           
43 Título do artigo: Avaliação Quali-quantitativa dos Resíduos Sólidos Gerados no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus Governador Valadares-MG. Disponível em: 

<http://www.ifmg.edu.br/site_campi/g/images/arquivos_governador_valadares/TCCIramaya.pdf>. Último 

acesso: em 13 mar. 2017. 

44 No relatório, o grupo informou ter realizado uma reunião após esse momento, via WhatsApp, para a conclusão 

do trabalho, escrita do relatório e preparação da apresentação em PowerPoint. Mas a pesquisadora não teve acesso 

a essa reunião, pois o grupo não adicionou seu contato no grupo WhatsApp e também não disponibilizou as 

transcrições das conversas. 

http://www.ifmg.edu.br/site_campi/g/images/arquivos_governador_valadares/TCCIramaya.pdf
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FIGURA 5.13: Modelo matemático construído pelo grupo 3 

 

 
 

Fonte: Imagem construída da apresentação em PowerPoint do Grupo 3 

 

O grupo expressou suas conclusões da seguinte maneira: 

A partir do estudo pudemos perceber que somente 3,5% do lixo total produzido no 

campus são rejeitos, e se a separação fosse feita adequadamente a maior parte dos 

resíduos seriam reciclados, aumentando assim a vida útil do aterro sanitário e também 

reduzindo a energia e matéria prima gastas na confecção de novos produtos. 

(RELATÓRIO DO GRUPO 3, p.8) 

 

5.5.4 Grupo 4: Cálculo do tempo de retorno monetário do investimento inicial para 

implantação do sistema fotovoltaico no IFMG – Campus Governador Valadares 

No dia 30-03-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo escolheu o tema do 

projeto45. No relatório, explicou que, de maneira mais ampla, o tema é relacionado aos impactos 

causados na construção de hidrelétricas para a produção de energia, a evidente escassez de 

recursos hídricos vivenciada atualmente no Brasil e o potencial da cidade de Governador 

Valadares para produzir energia solar fotovoltaica. O objetivo do grupo no projeto de 

Modelagem foi analisar as vantagens econômicas de instalar o sistema fotovoltaico no campus 

do IFMG-GV, enunciado nas seguintes palavras: “saber em quanto tempo o valor necessário 

para a instalação do sistema fotovoltaico seria pago” (RELATÓRIO DO GRUPO 4, p. 5). Cabe 

esclarecer que, para a instalação desse sistema, seria necessário um investimento inicial, mas 

esse investimento seria único e o IFMG-GV não teria mais o custo mensal da energia fornecida 

pela CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) a partir da instalação e utilização do 

sistema fotovoltaico. 

                                                           
45 Tema relacionado ao TCC de duas integrantes do grupo. 
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No dia 07-04-2015, no tempo da aula de matemática, uma integrante do grupo 

destacou que seria necessário ter acesso a um artigo disponível na internet que o grupo utilizaria 

como referência para o desenvolvimento do projeto de Modelagem46. O roteiro do relatório foi 

lido por alguns integrantes do grupo, eles predeterminaram algumas tarefas a serem 

desenvolvidas por eles. No laboratório de informática, os estudantes acessaram o artigo, 

coletaram informações quantitativas, discutiram sobre os dados presentes no artigo e quais 

procedimentos matemáticos utilizar; discutiram sobre o problema a ser investigado, sobre 

variáveis que o envolvem e a seleção dessas variáveis a serem utilizadas na construção do 

modelo matemático. A leitura do artigo levou o grupo a identificar semelhanças entre o que foi 

discutido nesse artigo e o que estavam propondo investigar, quando foi sugerida a possibilidade 

de mudar o problema ou tema do projeto, mas a mudança do tema não foi aceita. O grupo, 

então, passou a buscar outras possibilidades para discutir o problema proposto. 

No dia 13-04-2015, o grupo se reuniu com a pesquisadora em sala de aula. No início 

da reunião, o grupo apontou a necessidade de acessar o artigo para dar continuidade ao trabalho. 

Um integrante do grupo sugeriu mudanças em aspectos do projeto, mas sua ideia não foi aceita 

pelos outros integrantes. O grupo discutiu sobre o problema a ser investigado, possíveis 

mudanças no projeto, sobre os dados quantitativos e qualitativos já pesquisados e as variáveis 

a serem utilizadas no modelo matemático. Os estudantes acessaram o artigo, coletaram as 

informações matemáticas e realizaram alguns cálculos para a construção do modelo 

matemático. Em alguns momentos, a discussão extrapolou os limites do artigo. Um integrante 

sugeriu pesquisar outras formas de energia, mas a ideia não teve aceitação. Em algumas 

oportunidades, a pesquisadora problematizou a importância de analisar algumas variáveis e as 

incertezas apresentadas nas informações pesquisadas. O grupo, então, percebeu discrepâncias 

entre os cálculos realizados e os resultados apresentados no artigo. Com isso, surgiram várias 

dúvidas sobre informações presentes no artigo e uma integrante foi a procura de um professor 

que poderia esclarecer tais dúvidas, mas não o encontrou na instituição. O grupo passou a buscar 

essas informações na internet, utilizando o celular de um dos integrantes do grupo, mas as 

informações encontradas na internet não esclareceram as dúvidas geradas a partir das 

informações do artigo. Diante das dúvidas, o grupo finalizou a reunião e os estudantes 

                                                           
46 O artigo relata o desenvolvimento de um projeto com essa mesma temática desenvolvido por uma estudante e 

um professor desta instituição (SANTANA; ANDRADE, 2014) e tem como título “Dimensionamento e análise 

de viabilidade de um sistema fotovoltaico para o prédio de ensino de uma instituição pública em Governador 

Valadares”. Disponível em <http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2014/X-020.pdf>. Último acesso: 20 

mar. 2017. 

http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2014/X-020.pdf
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decidiram buscar informações com professores da área de física para dar continuidade ao 

projeto. 

No dia 14-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo resolveu refazer os 

mesmos cálculos desenvolvidos na reunião do dia anterior, pois a integrante que os desenvolveu 

não estava presente e esqueceu de disponibilizar as anotações para o grupo. Algumas dúvidas 

acerca das informações presentes no artigo continuaram presente nas discussões do grupo. 

Nessa reunião, o grupo desenvolveu três ideias para a construção do modelo matemático e foi 

questionado pela pesquisadora sobre qual delas o grupo adotaria, desencadeando discussões 

sobre as ideias apresentadas. 

No dia 27-04-2015, o grupo se reuniu com a pesquisadora em sala de aula. Ainda 

prevaleciam dúvidas sobre as informações presentes no artigo, mas o professor que poderia 

esclarecer tais dúvidas não foi encontrado. O grupo negociou o que considerar para calcular a 

economia com a instalação do sistema fotovoltaico. Uma integrante destacou que o grupo 

deveria começar a escrever o relatório e, baseado no roteiro, o grupo definiu tarefas para a 

escrita do relatório. Os estudantes direcionaram a tarefa de realização dos cálculos para um 

integrante do grupo. A pesquisadora questionou o grupo sobre qual ideia e dados eles 

resolveram trabalhar e quais as razões das escolhas que estavam sendo tomadas acerca dos 

dados matemáticos. O grupo, então, discutiu sobre suas escolhas em relação aos aspectos 

questionados pela pesquisadora. 

No dia 28-04-2015, no tempo da aula de matemática, o grupo se dedicou à escrita do 

relatório, cada integrante utilizou um computador do laboratório e, quando surgiam dúvidas, 

discutiam em grupo e solicitavam a opinião da pesquisadora ou da professora.   

Nos dias 01-05-2015 e 02-05-2015 aconteceram discussões do grupo via WhatsApp 

que não foram agendadas com a pesquisadora, que teve acesso por ser integrante do grupo no 

aplicativo e por meio de um documento anexado ao relatório com as mensagens de texto das 

discussões nesse aplicativo. Nesses dias, o grupo discutiu sobre os cálculos para chegar a 

solução matemática para o problema do projeto de Modelagem e deu continuidade à discussão 

sobre a produção do relatório e da apresentação em PowerPoint. 

No dia 04-05-2015, no tempo da aula de matemática, na apresentação oral, o grupo 

explicou como realizou os cálculos. No relatório, constam esclarecimento sobre os caminhos 

trilhados pelo grupo para obter a solução matemática para o problema:  

A linha de raciocínio utilizada na resolução do problema foi a seguinte: nos 

preocupamos em obter o valor total gasto no projeto de instalação do sistema 

fotovoltaico, então buscamos esses dados em um artigo desenvolvido por Valcimar 

de Andrade e Fernanda Pereira, no qual tem todos os dados calculados. Nesse artigo 
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tem o orçamento de três empresas diferentes, a solução para esses três dados diferentes 

foi fazer uma média dos valores criando uma quarta empresa. (RELATÓRIO DO 

GRUPO 4, maio de 2015) 

 

Segue abaixo a Tabela 5.5 com os dados obtidos pelo grupo referente à empresa 4. 

Trata-se dos itens necessários para a instalação do sistema. Os valores correspondem à média 

dos valores das três empresas já apresentados no artigo consultado: 

 

Tabela 5.5: Orçamento construído pelo grupo para a instalação do sistema fotovotaico no IFMG – 

Campus de Governador Valadares 

 

Item Empresa 4 

Painel fotovoltaico R$ 136665,33 

Inversor  R$ 69621,33 

Estrutura de fixação R$ 32033,69 

Cabos e materiais elétricos  R$ 27511,73 

Mão de obra  R$28868,66 

Projeto de engenharia R$ 34207,3 

Total R$ 328908,07 

 
 

Fonte: Relatório do Grupo 4 (p. 11) 

 

Cabe destacar que o IFMG-GV pagava, desde a sua construção até a época da pesquisa 

de campo, um valor fixo mensal para a CEMIG. Partindo desses dados, o grupo utilizou regra 

de três para chegar ao tempo de retorno do investimento, o que pode ser entendido pela 

descrição no slide que seguem na figura 5.14.  

 

FIGURA 5.14: Solução matemática apresentada pelo grupo 4 

 

 
 

Fonte: Imagem retirada da apresentação em PowerPoint do Grupo 4 
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5.6 Definição do grupo a ser analisado  

Para descrever como se constituiu a Divisão do Trabalho entre os estudantes no 

desenvolvimento de um projeto de Modelagem, optei por escolher um grupo a ser analisado 

nesta tese, para compreender como a Divisão do Trabalho aconteceu nos diversos momentos 

do desenvolvimento do projeto. Para isso, adoto a descrição da seção anterior para justificar os 

critérios da escolha.  

Sendo a EMC a abordagem teórica principal nesta tese, que orienta a forma de entender 

a Modelagem e também a construção da situação arranjada, tomei como parâmetro principal 

para a escolha o grupo que desenvolveu seu projeto de maneira que mais se aproximou dessa 

abordagem teórica. Essa proximidade foi avaliada a partir dos dados produzidos na pesquisa de 

campo. A meu ver, esse parâmetro é importante, visto que esta pesquisa tem entre seus 

argumentos a defesa pela presença da Modelagem segundo a abordagem da EMC em sala de 

aula. Nessa direção, é importante entender o que pode acontecer e como acontece quando um 

ambiente de aprendizagem dessa natureza é proposto em sala de aula.  

Para iniciar a escolha, busquei olhar para o que foi produzido matematicamente pelos 

grupos, em relação à pesquisa dos dados quantitativos e à discussão que cada grupo 

desenvolveu até chegar a uma solução matemática para o problema proposto. Inicialmente, 

considerei os grupos 2 e 4 como potenciais para a escolha, pois identifiquei momentos cujas 

discussões, a meu ver, convergiam para a produção de conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 

2001).  

Quanto ao grupo 1, no momento de abordar a situação matematicamente, os estudantes 

transformaram a sua proposta em um problema fictício que apresenta uma única resposta 

matemática, como pode ser percebido nas figuras 5.4 e 5.5. Mais que isso, escreveram esse 

problema no padrão daqueles que são facilmente encontrados nos livros didáticos de 

matemática. Dessa forma, escapando ao que propõe a Modelagem segundo a abordagem teórica 

da EMC. 

Esse procedimento desenvolvido pelo grupo 1 se aproxima de um caso discutido por 

Araújo e Barbosa (2005), que denominaram como estratégia inversa, no qual o professor de 

uma disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, de um curso de Engenharia Química, fez a 

proposta de uma atividade Modelagem que discutisse o estudo de uma função a partir de uma 

situação do cotidiano. Inversamente ao que foi proposto pelo professor, um grupo inventou uma 

situação fictícia que se adequasse a uma função já estudada na disciplina. Acredito, portanto, 
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que o trabalho do grupo 1 é um caso interessante para ser discutido na literatura da área, mas 

escapa aos objetivos desta pesquisa. 

Em relação ao grupo 3, não consegui identificar problematizações em relação aos 

dados matemáticos utilizados. O grupo coletou dados quantitativos e realizou procedimentos 

matemáticos para responder ao problema proposto. Também fez referência a uma situação da 

realidade, com dados reais, mas não consegui identificar momentos que apresentasse, de 

alguma maneira, potencial para a produção de conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2001). 

Não significa que isso não tenha ocorrido, pois, como informado no relatório do grupo, 

aconteceu uma reunião via WhatsApp, reunião à qual eu não tive acesso. Entendo que o trabalho 

do grupo apresenta um chamado por futuras providências para a coleta de lixo nesse campus 

do IFMG. Mais que isso, a apresentação dos resultados para a turma pode ter servido para a 

conscientização dos sujeitos ali presentes em relação à temática em discussão. O trabalho do 

grupo 3 trata de um tema atual e urgente de ações nos diversos contextos da nossa sociedade, 

portanto, um caso interessante para ser discutido na literatura da área. Mas os dados produzidos 

na pesquisa de campo não apresentam elementos que são importantes de serem analisados nesta 

tese. 

Cabe destacar que a descrição dos projetos desses dois grupos favoreceu perceber que 

as ações dos estudantes não convergiram com a proposta da professora e pesquisadora quanto 

às preocupações da Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC, próximo ao que foi 

relatado no estudo de Araújo (2012). Isso pode dizer muito sobre os obstáculos acerca da 

inserção de ambientes de aprendizagem dessa natureza em sala de aula, mas, por não ser o foco 

da presente pesquisa, não será tratado com maior profundidade aqui. 

Outro parâmetro para a escolha do grupo foi identificar qual deles, 2 ou 4, apresentava 

mais elementos para entender como se deu a Divisão do Trabalho nos momentos em que o 

grupo buscava chegar a uma solução matemática para o problema proposto. Então, retomo a 

descrição da seção anterior e destaco que nos registros das observações do grupo 4, identifiquei 

mais momentos de discussão sobre a produção da solução matemática. Outra qualidade 

encontrada no grupo 4 se refere às incertezas geradas a partir dos cálculos matemáticos, aspecto 

convergente com as preocupações da EMC. No desenvolvimento do projeto, o grupo 

confrontou diferentes ideias para a construção do modelo matemático. 

Nos momentos registrados do grupo 2, os estudantes se concentram principalmente na 

coleta dos dados quantitativos. Além disso, a produção da solução matemática para o problema 

proposto sobre a economia de água no campus do IFMG-GV se concretizou em momentos não 
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registrados, cujas negociações aconteceram principalmente na reunião via WhatsApp, cujos 

registros não me possibilitam entender como os integrantes do grupo chegaram aos resultados 

obtidos.  

Diante dessa discussão, nesta tese, escolhi analisar o que foi desenvolvido pelo grupo 

4, cujos dados serão apresentados no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 6                                                                                                       

O desenvolvimento de um projeto de Modelagem por um grupo de 

estudantes: o início da análise 

 

Neste capítulo, tenho o objetivo de apresentar os dados empíricos a serem discutidos 

na presente tese. Na primeira seção, explico quais aspectos teóricos e metodológicos me 

orientaram na escrita deste capítulo. Na segunda seção, descrevo o primeiro encontro destinado 

ao desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem, quando se deu a formação 

do grupo, a escolha do tema e a formulação do problema pelos estudantes, sujeitos desta 

pesquisa, e esclareço quais fontes de dados foram utilizadas pelo grupo para o desenvolvimento 

do projeto de Modelagem. Na terceira seção, apresento os dados, a partir de momentos, e a 

análise em primeiro nível dos cinco encontros do grupo que sucederam o primeiro, do diálogo 

entres estudantes via WhatsApp e da apresentação do projeto pelo grupo para a turma.  Na quarta 

seção, classifico os momentos a partir dos dados apresentados na terceira seção.  

 

6.1 Aspectos teóricos e metodológicos que orientam a apresentação dos dados e o primeiro 

nível de análise 

Para análise dos dados nesta tese, farei o exercício de apresentar os dados 

cronologicamente, para favorecer compreender como as ações individuais e em grupo, que 

podem parecer independentes, ganham sentido quando interpretadas coletivamente, apoiando-

me na ideia de unidade de análise (ENGESTRÖM, 2001). 

Após um primeiro movimento de interpretação sobre o que aconteceu no 

desenvolvimento do projeto de Modelagem pelo grupo escolhido para a discussão nesta tese, 

assistindo aos vídeos, selecionando e transcrevendo os dados que considerei importantes para 

a presente discussão, organizei as transcrições de diferentes maneiras até optar pela presente 

organização que estou denominando de “momentos”.  

Um momento corresponde a um conjunto de dados que descrevem as ações dos 

sujeitos em um determinado espaço de tempo e que é relevante para contemplar os objetivos 

específicos desta tese, mas que sozinho não consegue apresentar entendimentos acerca desses 

objetivos. Ou seja, na presente pesquisa, os momentos não são interpretados individualmente. 

Ao mesmo tempo, a construção de cada um deles a partir dos registros dos dados já envolve um 
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nível de análise. Diante disso, para cada momento, apresento uma análise em primeiro nível, 

com o objetivo de esclarecer como ele pode apresentar elementos que contribuem para 

compreender os objetivos propostos nesta tese. 

Essa forma de apresentação dos dados, a organização cronológica, foi fundamentada 

no terceiro princípio da Teoria da Atividade (ibidem), a historicidade, por considerar que é 

necessário compreender como a Atividade se desenvolveu em seus diferentes momentos, os 

aspectos que envolvem as relações já existentes entre os sujeitos, perceber como a Atividade se 

relacionou a outras desenvolvidas no contexto do curso Técnico em Médio Ambiente, no 

contexto do IFMG-GV, no cotidiano dos estudantes e sobre a relação deles com a Matemática. 

Na caracterização dos momentos, orientei-me pelos seguintes aspectos teóricos:  

- O segundo princípio da Teoria da Atividade (ibidem), a multiplicidade de vozes, por 

considerar que os sujeitos envolvidos na Atividade apresentam diferentes pontos de vista sobre 

ela e que outras vozes, que não são dos sujeitos da pesquisa, apresentam implicações em suas 

ações. Na minha interpretação, esse princípio pode conversar com a concepção de sujeito de 

aprendizagem, unidade relacional, na abordagem teórica da Educação Matemática Crítica. Para 

Skovsmose,  

[...] podemos pensar em um grupo de pessoas, ao invés de uma pessoa individual 

como sendo o “sujeito que aprende”. [...]. Uma epistemologia dialógica descreve os 

processos de vir a conhecer como envolvendo o processo de mais de uma pessoa. 

Nesse caso, noções como interação, comunicação e diálogo tornam-se importantes. 

(SKOVSMOSE, 2007, p. 229, grifo do autor)        

 

- O conceito de Divisão do Trabalho, como discutido na seção 3.3, identificando as 

tarefas, os diferentes status dos sujeitos, as relações de poder e as possíveis mudanças 

evidenciadas nas relações entre os sujeitos ou nas relações desses com as diferentes tarefas. 

- Aspectos particulares em relação à situação arranjada (SKOVSMOSE; BORBA, 

2004) desta pesquisa, que coloca em confronto o que é esperado pelos estudantes e o que deles 

se espera em uma atividade de Modelagem segundo as orientações teóricas da abordagem da 

Educação Matemática Crítica, pois envolve o questionamento de concepções sobre a 

Matemática, fortemente presentes na sociedade, como a ideologia da certeza (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001).  

- As oportunidades de produção de conhecimento reflexivo pelos estudantes 

(SKOVSMOSE, 2001), ou seja, quando eles se envolvem em questionamentos sobre como a 

Matemática está sendo utilizada para explicar o fenômeno em estudo. Cabe destacar que a 

produção de conhecimento reflexivo não acontece independente da produção de conhecimento 

matemático e técnico (ibidem).  
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Nas transcrições que compõem os momentos, para caracterizar falas não transcritas, 

utilizo o símbolo [...]; para caracterizar interrupções ou pausas nas falas, utilizo três pontos, ...; 

as interrupções, cujas falas são reiniciadas, utilizo o mesmo símbolo, três pontos para indicar o 

reinício; e, para apresentar alguma informação relevante, entre transcrições ou sobre o conteúdo 

delas, escrevo-as entre colchetes [ ]. Para favorecer a leitura, por vezes, mencionarei as falas, a 

partir de suas numerações.  

 

6.2 Primeiro encontro para o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de 

Modelagem: preparativos para o trabalho em grupo   

No dia 30-03-2015, aconteceu a formação do grupo e, coletivamente, no âmbito do 

grupo escolhido para a discussão nesta tese, foi decidido o tema do projeto de Modelagem e o 

problema a ser investigado matematicamente.   

Em sala de aula, após a discussão do texto Modelagem Matemática: uma breve 

explicação (APÊNDICE VI), a professora informou sobre a primeira demanda para o 

desenvolvimento do projeto de Modelagem: 

A gente queria que vocês pensassem em um problema que pode ser resolvido 

com a ajuda da Matemática. Então, vocês vão reunir e pensar um pouquinho, 

a gente vai dar um tempo para vocês discutirem para ver se têm alguma ideia 

[...]. Não vai começar fazer o trabalho hoje, hoje é só uma ideia do possível 

tema que vocês vão escolher. [...]. (PROFESSORA, 30-03-2015, ambiente de 

aprendizagem de Modelagem)  

 

No espaço da sala de aula, quatro integrantes do grupo (Adriana, Gabriela, Geovane e 

Laura) estavam próximos, como se fossem um subgrupo dentro da turma. Mais à frente, 

estavam Beatriz e Roberta, sentadas uma ao lado da outra. Nico se encontrava no centro da sala, 

espacialmente afastado dos demais integrantes do grupo.   

Antes da professora solicitar que os estudantes se organizassem em grupo, eles já se 

articulavam, um chamando o outro por meio de gestos: Laura e Roberta se comunicavam, 

apontando para a possibilidade de formarem um grupo; em seguida, Laura conversa com 

Gabriela; ao mesmo tempo, Nico olha em direção a Beatriz e Roberta; em resposta a Nico, 

Beatriz aponta para o quarteto, indicando a possível parceria que seria formada; em seguida, a 

partir da fala da professora, Beatriz informa ao quarteto e à Roberta que os grupos serão 

formados com cinco integrantes; Gabriela, fazendo gestos com as mãos, solicita para a 

professora a formação de grupos com seis integrantes. A seguir, um trecho do diálogo entre a 

professora e a pesquisadora acerca da solicitação da Gabriela: 
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Professora: Eles estão querendo que seja com seis [...]. O que você acha?  

Pesquisadora: Pode ser [...]. 

Professora: Ok, seis. Só que alguns vão ficar com menos. 

Pesquisadora: Quantos alunos têm nesta turma? 

Estudantes: Vinte e cinco. 

Pesquisadora: Então, serão três grupos de seis e um de sete. 

Professora: Mas de sete já é muito [...],  

Professora: Organiza de cinco e o seu se sobrar faz de seis [fala direcionada 

à Gabriela]. 

(PROFESSORA e PESQUISADORA, 30-03-2015, ambiente de 

aprendizagem de Modelagem)  

 

A professora não autorizou a formação de um grupo com seis integrantes, mas Gabriela 

considerou que sim. Após a fala da professora, esta estudante sorriu e se comunicou com a 

dupla, Beatriz e Roberta, confirmando a formação do grupo. Em seguida, Beatriz estabeleceu 

um diálogo com Nico, ela o explicou que um estudante ficaria sem grupo, baseada na divisão 

de vinte e cinco por seis, indicando que depois ele poderia se juntar ao seu grupo.  

O quarteto e a dupla formaram o grupo. Nico e mais dois estudantes formaram um 

outro grupo. Em seguida, este se desintegrou por ter apenas três integrantes. Então, cada um se 

vinculou a outro grupo já formado. Nico, como previsto pela Beatriz, passou a integrar seu 

grupo. Formou-se, portanto, um grupo com sete integrantes: Adriana, Beatriz, Gabriela, 

Geovane, Laura, Nico e Roberta47.  

A maneira como a formação do grupo aconteceu explicita aspectos da dinâmica desses 

estudantes no âmbito da turma e nas aulas de matemática. Trata-se de relações já 

preestabelecidas entre eles. Na entrevista, a professora explicou como percebeu a formação do 

grupo: 

Nas minhas aulas não é muito comum dar trabalho em grupo com tantos 

alunos como foi esse. Agora, eles sempre trabalham em grupo porque eu dou 

liberdade para fazer exercício em grupo, em trio, em quarteto. Então, o grupo 

é assim, são dois grupos que se fundiram e formaram um. Um grupo é a 

Roberta, o Nico e a Beatriz, eles formam um grupo nas aulas de matemática, 

e o outro grupo é formado pela Adriana, pela Gabriela, pela Laura e pelo 

Geovane, [...]. (PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Após a formação do grupo, Gabriela solicitou sugestão da professora sobre o tema do 

projeto de Modelagem. A professora explicou que a escolha seria deles. Depois disso, Gabriela 

                                                           
47 Os nomes dos estudantes, sujeitos da pesquisa, são pseudônimos, para preservar a identidade dos mesmos. Nico 

foi o único estudante deste grupo que sugeriu um nome fictício, os demais solicitaram que os próprios nomes 

fossem identificados. Mesmo tendo esclarecido, em sala de aula, sobre as questões referentes à ética na pesquisa, 

não tenho como garantir que ficou claro para os mesmos o porquê da opção de utilização de um pseudônimo. 

Diante disso, optei por adotar para os demais estudantes pseudônimos escolhidos por mim.     
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sugeriu ao grupo que o tema estivesse relacionado ao projeto de implantação do sistema 

fotovoltaico no Campus do IFMG-GV, tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dela e 

da Laura. Não foi perceptível discordância entre os integrantes do grupo em relação a essa 

sugestão48. Quando foi escolhido o tema, Nico ainda não integrava o grupo. Portanto, a escolha 

do tema foi realizada sem a presença deste estudante que, ao tornar-se integrante do grupo, não 

a questionou, aceitando a escolha já realizada.   

Ao término desse encontro, o grupo entregou o problema por escrito, conforme figura 

abaixo.  

 

FIGURA 6.1: Justificativa do grupo para a escolha do tema do projeto de Modelagem 

 

 
 

Fonte: Material escrito pelo grupo (04-05-2015) 

 

Na figura abaixo, reproduzo o texto escrito pelo grupo com o objetivo de favorecer a 

visualização.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Neste primeiro encontro para o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem, utilizei apenas 

uma filmadora que focalizava a sala como um todo. Como consequência disso, a maioria das falas do grupo 

escolhido estão inaudíveis, sendo possível entender o que estava sendo discutido apenas em alguns períodos de 

tempo. Por meio de algumas falas, gestos e expressões dos integrantes do grupo, foi possível perceber o que estava 

sendo discutido: a escolha do tema e a formulação do problema a ser investigado.     
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FIGURA 6.2: Transcrição da justificativa do grupo para a escolha do tema                                          

do projeto de Modelagem 

 

 
 

Fonte: Produzida pela autora a partir da Figura 6.1 

 

Para o desenvolvimento do projeto de Modelagem, como o tema foi o mesmo do TCC 

de duas integrantes do grupo, Gabriela e Laura, os dados utilizados foram trazidos por elas para 

o grupo, por meio de documentos disponibilizados pelo professor, orientador do TCC: um 

artigo – de autoria de uma estudante e um outro professor do IFMG-GV –, que discute a 

viabilidade de implantação do sistema fotovoltaico nessa instituição, cujo título é 

“Dimensionamento e análise de viabilidade de um sistema fotovoltaico para o prédio de ensino 

de uma instituição pública em Governador Valadares” (SANTANA; ANDRADE, 2014)49; e 

faturas mensais com informações sobre os valores que a instituição paga à CEMIG (Companhia 

Energética de Minas Gerais) e seu consumo de energia.    

Essas informações foram confirmadas na entrevista com o grupo:  

Gabriela: A gente basicamente já sabia onde iria procurar esses dados. 

[...] 

Laura: Então, o nosso, tipo os dados, [...], a gente pediu para o nosso 

orientador. 

Pesquisadora: O orientador seu e dela [Gabriela e Laura]. 

Gabriela: Isso. Tipo, as contas de energia a gente não teve que ir lá procurar, 

ele já tinha entregado isso pra gente. O artigo, ele também já tinha entregado 

pra gente porque vai ser a base do nosso projeto. Então, esses dados a gente 

já tinha. Então, não ficou muito difícil de procurar eles. (GRUPO, 04-05-

2015, entrevista) 

 

Nesse primeiro encontro, basicamente, as ações do grupo estavam direcionadas a 

escolha do tema e a formulação do problema que pode ser lido na figura 6.2.  

 

                                                           
49 Mais à frente, neste capítulo, em diversas vezes, o grupo se referirá a um dos autores do artigo, que é um 

professor da instituição. Neste capítulo, sempre quando for mencionado o artigo, trata-se dessa referência.   
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6.3 Os momentos e as análises em primeiro nível: o trabalho realizado em grupo 

Nesta seção, apresento os momentos cronologicamente, localizando-as no encontro 

momento e espaços em que aconteceram. Na sequência de cada momento, apresento uma 

análise em primeiro nível.    

 

6.3.1 Encontro do dia 07-04-2015  

Neste dia, no tempo da aula de matemática, um horário (cinquenta minutos), o grupo 

se reuniu no espaço da sala de aula e depois se deslocou para o laboratório de informática. Neste 

encontro, estavam presentes os seguintes integrantes do grupo: Adriana, Beatriz, Gabriela, 

Geovane e Nico.   

 

Momento 1 

Organizados em grupo, em sala de aula, os estudantes buscavam acessar o artigo 

(SANTANA; ANDRADE, 2014), que assumiram como referência para o desenvolvimento do 

projeto de Modelagem. Nico estava tentando acessar o arquivo, mas a internet não conectava. 

Ele e, posteriormente, Beatriz solicitaram que Gabriela fosse ao laboratório de informática para 

acessar o artigo. Então, ela se disponibilizou a fazer isso. Em paralelo a isso, o grupo já tinha 

recebido cópias do roteiro proposto pela professora e pela pesquisadora para o relatório escrito 

(FIGURA 6.3). 

 

FIGURA 6.3: Roteiro do relatório  
 

 
Fonte: Produzida pela pesquisadora e pela professora 
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Após a saída da Gabriela, partindo do roteiro recebido, Beatriz começou a 

predeterminar tarefas para a escrita do relatório: 

(1) Beatriz: Gente, eu quero fazer as continhas. 

(2) Geovane: Mentira, eu que quero fazer. 

(3) Beatriz: É o ponto quatro, eu quero fazer. 

  

Na sequência, Geovane leu o roteiro e falou: 

(4) Geovane: Não, não vale, é a única coisa que eu sei fazer. 

(5) Beatriz: É mesmo Geovane, você é melhor nisso que eu. 

(6) Adriana: O Geovane é melhor nisso que qualquer um de nós aqui.  

 

Beatriz lendo o roteiro, diz: 

(7) Beatriz: Introdução [lendo]. Eu vou fazer a introdução. Eu só faço a 

introdução de trabalho, em tudo quanto é trabalho eu só faço a introdução e 

conclusão. 

 

Depois, o grupo se deslocou para o laboratório de informática no qual Gabriela já se 

encontrava. 

 

Análise do momento 1 

Ao receber o roteiro, já era de conhecimento do grupo que o relatório deveria ser 

entregue à professora para ser avaliado por ela. O roteiro, por sugerir uma organização em 

tópicos, direcionou uma pré-seleção de tarefas para a escrita do relatório [falas (4) e (7)]. Isso 

pode ser percebido na solicitação da Beatriz para ficar com as continhas, fazendo referência ao 

tópico 4 do roteiro e, depois, à introdução, tópico 1 do roteiro. 

Beatriz assumiu a tarefa de dividir as tarefas para a escrita do relatório. A partir disso, 

Geovane solicitou ser o responsável pela realização de uma tarefa que requer lidar, direta e 

explicitamente, com conhecimentos matemáticos [falas (2) e (4)]. Essa solicitação é validada 

por Adriana e Beatriz [falas (5) e (6)]. Dessa forma, é possível perceber que a relação do 

Geovane com a Matemática o leva a essa solicitação e à aceitação da mesma por essas duas 

integrantes do grupo.  

Ao mencionar a introdução e a conclusão como tarefas que costumava realizar em 

trabalhos escolares desenvolvidos em grupo e explicitar interesse em desenvolver a introdução 

[fala (7)], Beatriz fez referência a outras experiências escolares e estabeleceu semelhanças com 

o que seria desenvolvido no projeto de Modelagem. Diante disso, inicialmente, é possível 

considerar que podem existir status previamente definidos entre esses estudantes para realizar 

determinadas tarefas quando desenvolvem trabalhos escolares em grupo.  
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Momento 2 

No laboratório de informática, Gabriela acessou o artigo em um dos computadores. Os 

demais integrantes, ao chegarem ao laboratório, posicionaram-se em volta desse computador, 

organizados em forma de um semicírculo no qual Gabriela se encontrava no centro. Todos os 

estudantes se envolveram na tarefa da leitura do artigo, embora de maneiras diferentes. Adriana 

desenvolvia essa tarefa sozinha, pouco tempo depois de chegar ao laboratório, ela passou a 

utilizar um computador ao lado do que estava sendo utilizado pela Gabriela. Esta estudante 

coordenava a leitura do artigo pelo subgrupo constituído por ela, Beatriz, Geovane e Nico. 

Beatriz se responsabilizou pela tarefa de anotar os dados matemáticos presentes no artigo que 

poderiam ser úteis para chegar à solução matemática para o problema proposto pelo grupo para 

o projeto de Modelagem.    

 

FIGURA 6.4: Primeiro acesso ao artigo (referência) pelo grupo 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo  

 

Tendo acesso ao artigo, Gabriela sugeriu que o grupo anotasse as informações 

quantitativas presentes nele. Beatriz, imediatamente, começou a anotar os dados. Em paralelo 

a isso, Adriana já utilizava outro computador ao lado e, pouco tempo depois, passou a acessar 

o artigo.  

(8) Gabriela: A gente pode ir anotando esses dados aqui, tipo ... 

(9) Beatriz: Quais dados? 

(10) Gabriela: ... a radiação média de Valadares, [...]. A gente vai usar 

isso daí, tipo nos negócios das placas [...].  
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Então, Beatriz começou a anotar: 

(11) Beatriz: Radiação solar média [anotando em uma folha]. 

(12) Nico: Vai ser por ano ou vai ser por estação? 

(13) Gabriela: Média, Nico, é média! 

(14) Beatriz: Radiação solar média é quanto? 

(15) Gabriela: De quatro e meio a seis e meio quilowatt-hora por metro 

quadrado. 

 

Na sequência, Beatriz questionou se esses dados seriam necessários e Gabriela 

respondeu que sim, mas não soube explicar como eles seriam úteis. Nico, por sua vez, falou 

sobre seu entendimento, ajudando Beatriz a compreender a função dos referidos dados: 

(16) Beatriz: Mas vai precisar disso aí mesmo pra fazer as contas lá? 

(17) Gabriela: Eu acho que sim, tipo [..], sei lá [...]. 

(18) Nico: [...] isso seria quanto cada metro quadrado de placa produz 

[...]. É quase o dobro do que minha casa consome por dia.  

 

Ao ler o que anotou, Beatriz explicou para Gabriela o que tinha entendido a partir da 

fala do Nico, como se estivesse solicitando que ela validasse sua explicação: 

(19) Beatriz: [...] porque tem aqui o metro quadrado, vai ter que ver 

quantos metros quadrados de placa vai ter que ocupar para receber tanto de 

radiação, entendi.  

 

Após anotar mais informações quantitativas, Beatriz considerou a possibilidade de 

chegar a uma solução matemática para o problema proposto pelo grupo a partir daquelas 

informações:  

(20) Beatriz: Agora a gente precisa só da quantidade que o campus gasta 

por mês, já vai dar para fazer as contas, eu acho.  

(21) Nico: É só a gente ir lá embaixo [setor administrativo da instituição].   

 

Gabriela continuou lendo o artigo e encontrando novas informações até se surpreender 

com as informações que constam em um gráfico presente na quinta página do artigo (FIGURA 

6.5), o que constituiu um novo momento para o grupo (Momento 3). 

 

Análise do momento 2 

A tarefa de anotar os dados desenvolvida pela Beatriz estava subordinada à tarefa da 

leitura do artigo pela Gabriela. Para a anotação dos dados, Beatriz solicitava a autorização da 

Gabriela sobre o que deveria anotar [fala (9)]. Nico, por sua vez, apresentou ao grupo 

informações que extrapolavam os dados presentes no artigo e que estavam relacionadas a seu 

cotidiano fora do contexto escolar, ajudando o entendimento da Beatriz sobre o que estava 
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sendo investigado [fala (18)]. Mas esta estudante considerou importante que a explicação do 

Nico fosse validada pela Gabriela [fala (19)].  

Gabriela tinha uma relação com o artigo diferente dos demais integrantes do grupo que 

estavam presentes, pois era uma referência que seria utilizada no seu TCC e lhe foi enviada 

pelo seu orientador. Destaca-se, portanto, uma relação entre o projeto de Modelagem e o TCC 

dessa estudante. Essa relação atribuía poder a Gabriela, especificamente, identificado na relação 

que Beatriz estabeleceu com ela [falas (9), (16), (19)]. Dessa forma, é possível considerar que 

Gabriela ocupava um status diferente (superior) aos dos demais integrantes do grupo que 

estavam presentes nesse encontro. 

Mesmo sem ter finalizado a leitura do artigo, Beatriz destacou a possibilidade de obter 

uma solução matemática para o problema proposto pelo grupo a partir dos dados já coletados, 

demonstrando seu objetivo de concluir o projeto de Modelagem [fala (20)]. Diante disso, 

entendo que, para essa estudante, o sentido pessoal da tarefa da leitura do artigo era a seleção 

dos dados quantitativos para calcular uma solução matemática para o problema proposto no 

projeto de Modelagem.      

 

Momento 3 

A interpretação do gráfico (FIGURA 6.5), a partir da leitura da Gabriela, gerou dúvidas 

sobre a coerência dos dados presentes nele. Diante disso, Adriana se aproximou, passando a 

discutir com os outros integrantes do grupo. A discussão se concentrou em como utilizar os 

dados presentes no gráfico. Outras vozes, como a da pesquisadora, a da professora e a do autor 

do artigo, professor da instituição, são chamadas para a discussão.   

 
FIGURA 6.5: Gráfico do consumo de energia do IFMG-GV em 2013 

 

 
Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 5) 
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Beatriz, Gabriela, Geovane e Nico estavam organizados espacialmente de maneira a 

compartilhar a tarefa da leitura do artigo na tela do computador utilizado pela Gabriela. Ao 

chegar à quinta página do artigo, Gabriela ficou surpreendida com os dados presentes em um 

gráfico que apresenta os gastos da instituição em quilowatt-hora (Kwh) nos meses do ano de 

2013. Ao perceber que foi no mês de dezembro que se consumiu mais energia no campus do 

IFMG-GV, Gabriela questionou sobre a validade das informações presentes no gráfico. O gesto 

com as mãos na figura abaixo expressa sua dúvida acerca dos dados. 

 

FIGURA 6.6: Análise do gráfico presente no artigo (referência) 

 
Fonte: Imagem capturada do vídeo  

 

(22) Gabriela: Como assim, dezembro? 

(23) Geovane: Que não tem ninguém aqui! 

(24) Beatriz: Dezembro!  

(25) Gabriela: Tipo, fevereiro mínimo, [...]. 

(26) Beatriz: Tem um troço meio que mudado, não? 

(27) Gabriela: Muito! 

(28) Beatriz: 2013, não entendi.  

(29) Gabriela: Dezembro, aqui no prédio tem aula em dezembro? 

(30) Nico: Não! 

(31) Beatriz: O superior também não tem aula em dezembro. 

(32) Nico: Não, dezembro de 2013 não tinha ninguém aqui. 

(33) Gabriela: Vamos fingir que isso é verdade mesmo.  

(34) Beatriz: Sei lá, vai que em dezembro aumenta porque a maioria dos 

cursos vai apresentar TCC [...].  

 

Adriana se aproximou sem interferir na discussão. O grupo continuou discutindo sobre 

os dados apresentados no gráfico e sobre como calcular o gasto em energia no campus do 

IFMG-GV a partir dos dados presentes nele. Essa informação seria necessária para saber 

quantas placas precisariam comprar para a produção da energia que supriria a demanda do 
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campus. O grupo discutiu a possibilidade de utilizar os dados do gráfico para chegar ao que 

denominaram como média mensal (soma de todos os valores mensais do período de um ano 

dividido por doze) e média anual (soma de todos os valores mensais do período de um ano). 

Segue a discussão:  

(35) Beatriz: Então, vamos colocar como referência o de dezembro que foi 

o que teve maior, ou a gente, ....  

(36) Gabriela: Fazer a média. 

(37) Nico: Não, eu estou achando muito estranho. 

(38) Beatriz: ... ou a gente vai somar tudo e fazer a média? [pergunta 

direcionada à Gabriela]. 

(39) Gabriela: Acho melhor fazer a média. E também tem um jeito específico 

de fazer, acho que você pega tudo e soma tudo [...]. Ao invés de fazer por mês, 

faz do ano.  

(40) Nico: Pega o dia que mais consome, não [...]. 

(41) Beatriz: Mas eu acho que a gente vai precisar de uma média [...].  

(42) Gabriela: Não, não é todo ano que é igual.  

[...] 

(43) Nico: Mas eu acho que tem que pegar o dia que mais gastou na história 

e ver se as placas conseguem suprir.  

(44) Beatriz: Não, eu acho que é melhor fazer a média. 

[...] 

(45) Geovane: Faz a média anual, pronto. 

(46) Beatriz: A média anual de gastos. 

[...] 

(47) Nico: Porque se suprir do dia que consome mais, vai suprir o de todos 

outros.  

 

O grupo continuou discutindo até que Gabriela pediu para o grupo tomar uma decisão: 

(48) Gabriela: Decide, é anual ou mensal? 

(49) Beatriz: Anual, anual. 

(50) Geovane: Tem que ser anual. 

[...] 

(51) Adriana: Se pegar de cada mês e dividir por doze vai ser mensal. 

  

Em meio a essa discussão, Beatriz perguntou a Gabriela: 

(52) Beatriz: A gente não vai calcular não é por mês, quantos meses? É por 

mês ou por ano? 

(53) Gabriela: Por ano. 

  

Nico fez uma pergunta, mas em meio à discussão não obteve resposta:  

(54) Nico: O que é que a gente está querendo calcular? O quanto a placa 

vai produzir?  

(55) Beatriz: Por mês vai ser mais fácil, não. Eu acho que vai ser mais fácil.  

  

O grupo continuou discutindo sobre se adotaria a média mensal ou anual até que 

Gabriela resolveu finalizar essa discussão:  
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(56) Gabriela: A gente pode perguntar para Ana, depois, ou ao próprio 

Valcimar: qual o melhor cálculo, anual ou mensal? [Ana é a professora de 

matemática e Valcimar é o autor do artigo e também professor de física da 

instituição]. 

 

A discussão continuou com Beatriz argumentando para que fosse calculada a média 

mensal, mas Gabriela apresentou dúvidas sobre se adotar a média mensal seria coerente: 

(57) Gabriela: A variação vai dar muito grande gente, isso vai dar errado. 

(58) Nico: Por isso, estou falando para pegar o dia que mais consome [...]. 

Se a área total vai suprir o dia que mais consome [...]. 

(59) Adriana: Acho que talvez, pegar o dia que mais consumiu.  

 

A pesquisadora se aproximou do grupo e sua opinião foi solicitada pela Beatriz: 

(60) Beatriz: O que você acha, tipo assim, aqui tem o consumo [...]. Tem o 

consumo de energia aqui em cada mês do ano de 2013. Você acharia melhor 

a gente pegar o consumo de cada mês e dividir por doze para fazer uma média 

mensal ou [...] somar tudo e usar como média anual? 

  

A pesquisadora perguntou sobre o que estava sendo discutido, após ter conhecimento, 

passou a expor sua opinião:  

(61) Pesquisadora: Mas têm alguns meses do ano que é possível produzir 

mais energia solar [...]. 

(62) Beatriz: Mas já tem a média aqui [no artigo]. 

(63) Nico: Nossa, eu entendi o que você ..., aqui teria que ver se, igual 

dezembro, um mês poderia produzir mais. Mas sabe se no mês que se consome 

mais, se produziu o mesmo tanto, se é uniforme. 

(64) Beatriz: Mas no nosso não vai poder ser tudo, não.  

[...] 

(65) Pesquisadora: [...] nós podemos pensar que são diretamente 

proporcionais, maior consumo nos meses de maior calor, os meses de maior 

calor produzem mais energia solar.  

(66) Nico: Mas eu estou achando estranho, o mês que tem menos aulas 

parece que foi o mês que mais consumiu [...]. 

[...]  

    

A sugestão da pesquisadora não foi aceita: 

(67) Adriana: Gente, vamos considerar anual porque senão vai ter muita 

variação se for por mês.  Acho melhor a gente somar tudo porque a gente vê 

o exato [...]. 

(68) Nico: E ver quanto que produz no ano inteiro e fazer tipo assim, pegar 

a média da radiação também ... 

  

Beatriz justificou para a pesquisadora, interrompendo a fala do Nico: 

(69) Beatriz: É porque aqui [no artigo] tem a radiação média, já tem a 

média, a radiação solar média, então a gente vai usar só a média mesmo [...]. 

Mas isso aqui é baseado em uma conta que eles fazem de cada época do ano 
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porque cada época do ano, tipo o verão tem muito mais radiação que o 

inverno, [...]. 

 

Gabriela explicou que a produção de energia solar não tem relação com a temperatura 

e, sim, com a quantidade de nuvens. A pesquisadora que tinha se afastado, voltou e pediu 

explicações: 

(70) Pesquisadora: Como? 

(71) Geovane: [...] bate na nuvem e volta [fez um gesto com as mãos para 

explicar]. 

(72) Nico: No inverno tem mais radiação que no verão. 

(73) Pesquisadora: Então, produz mais energia? 

(74) Beatriz: Acho que sim. 

 

A pesquisadora se afastou e o grupo continuou discutindo. Beatriz solicitou a opinião 

da Gabriela e as duas concentraram a discussão entre elas dando continuidade à leitura do artigo 

e anotação dos dados presentes nele. Diante disso, os integrantes do grupo assumiram posições 

semelhantes ao momento 2, o que constituiu um novo momento para o grupo (Momento 4). 

 

Análise do momento 3 

Mesmo diante das dúvidas sobre a coerência dos dados matemáticos e da possibilidade 

de questioná-los, a discussão central do grupo foi sobre como utilizá-los para encontrar uma 

solução para o problema proposto no projeto de Modelagem. Especificamente, Gabriela optou 

por não prosseguir com os questionamentos acerca da validade dos dados presentes no gráfico 

[fala (33)] e foi apoiada pela Beatriz [fala (34)]. Em outras palavras, os integrantes do grupo, 

exceto o Nico, aceitaram sem muitos questionamentos as informações presentes no gráfico, ou 

seja, aceitaram o que foi informado por meio da Matemática. No artigo constam informações 

sobre a radiação solar a partir do cálculo de uma média anual e a proposta do grupo foi calcular 

uma média a partir dos dados apresentados no gráfico, tratam-se de dados de naturezas 

diferentes. Entretanto, foi assumida a mesma ideia matemática [fala (69) da Beatriz].   

O questionamento da pesquisadora sobre a diferença na quantidade de energia 

produzida em diferentes períodos do ano [falas (61) e (65)] não foi potencializado pelo grupo. 

Cabe destacar que esse questionamento vai além das informações presentes no artigo e 

apresenta aspecto da situação real de produção de energia solar, não se limitando apenas ao que 

envolvia a Matemática. Gabriela explicou sobre a diferença da quantidade de energia produzida 

nas diferentes estações do ano, mas não deu continuidade à discussão. Essa estudante chega a 

questionar a validade de utilizar uma média, pois considerou que existem diferenças na 

quantidade de energia produzida nos diferentes meses do ano [fala (57)], mas, na sequência da 
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discussão, os aspectos que correspondem à situação real de produção de energia solar foram 

secundarizados.  

Quando foi potencializada a discussão sobre aspectos relacionados à implementação 

do sistema fotovoltaico a partir do questionamento da pesquisadora [fala (61)], Beatriz 

interrompeu a discussão, limitando-a ao que estava presente no artigo e validando este como a 

referência a ser utilizada pelo grupo [fala (69)]. Diante disso, é possível destacar que utilizar o 

artigo como referência para o desenvolvimento do projeto de Modelagem se tornou uma regra 

e criou limitações para que os questionamentos se constituíssem em uma oportunidade de 

produção de conhecimento reflexivo, pois restringiu as possibilidades de questionamento sobre 

a coerência dos dados matemáticos presentes no artigo e de como eles se relacionavam com o 

problema proposto pelo grupo para o projeto de Modelagem.  

Todos os estudantes que estavam presentes apresentaram opiniões em relação a como 

utilizar os dados matemáticos informados no gráfico:  

- Adriana chegou à conclusão de que a média anual seria a mais coerente. Para isso, 

ela se apoiou em argumentos matemáticos para defender essa conclusão [fala (67)];  

- Beatriz, inicialmente, solicitou a opinião da Gabriela sobre o que fazer com os dados 

[falas [(35) e (38)] e passou a defender a utilização de uma média [falas (41), (44), (46), (62) e 

(69)]. Beatriz defendeu que essa era a forma mais fácil de realizar os cálculos [fala (55)]. Mas, 

essa ideia não foi totalmente aceita pela Gabriela [fala (42) e (57)]. Diante disso, Beatriz 

solicitou a opinião da pesquisadora [fala (60)] e, ao perceber que esta não convergia com a sua, 

utilizou o artigo, que representava um argumento acadêmico, para reafirmar a sua ideia [falas 

(62), (64) e (69)]. Nos dois casos, na discussão com o grupo, especificamente com a Gabriela, 

e depois com a pesquisadora, Beatriz não chegou a questionar a coerência de utilizar a média 

mensal. Ao discutir com o grupo, ela utilizou o argumento de que seria a forma mais fácil de se 

chegar ao resultado matemático e, na discussão com a pesquisadora, buscou validar o 

argumento de que era necessário utilizar uma média e justificou isso utilizando o artigo para 

conferir validade a seu argumento; 

- Gabriela discutiu com o grupo as possibilidades para desenvolver os cálculos. Ela, 

também, buscava coerência entre os procedimentos matemáticos e o que o grupo propôs como 

o problema para o projeto de Modelagem [falas (42) e (57)]. Essa estudante solicitou a 

participação do grupo para essa decisão [fala (48)]. Diante da discussão e incerteza acerca da 

coerência dos procedimentos matemáticos, ressaltou a possibilidade de buscar a opinião do 

autor do artigo ou da professora de matemática, que, a seu ver, teriam conhecimentos teóricos 
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para solucionar a dúvida do grupo [fala (56)]. Dessa forma, chamando outras vozes para a 

discussão; 

- Geovane defendeu a realização do cálculo da média anual [falas (45) e (50)], mas 

não apresentou uma justificativa para isso; 

- Nico demonstrou não acreditar na validade dos dados presentes no gráfico [falas (37), 

(63) e (66)]. Diferentemente dos demais integrantes do grupo que estavam presentes, Nico 

demonstrou interesse em discutir a ideia da pesquisadora [fala (63)]. Mais que isso, ele também 

estava envolvido em outro problema, pois, enquanto o grupo, incluindo este estudante, discutia 

a média, ele também questionava a relação entre o potencial de energia a ser produzido por uma 

placa e o gasto máximo de energia já registrado no período de um dia no campus [falas (40), 

(43), (47), (54), (58)]. Ele apontava que era necessário estabelecer essa convergência. 

 

Momento 4 

Gabriela coordenava a leitura do artigo no subgrupo constituído por ela, Beatriz, 

Geovane e Nico. Em outro computador, Adriana assumiu a mesma tarefa da Gabriela de 

encontrar dados importantes no artigo e, sobre isso, as duas trocavam informações. Beatriz 

continuou assumindo a tarefa de anotar os dados matemáticos, mas subordinada à opinião da 

Gabriela. Nico, por sua vez, apresentava ao grupo informações que não estavam presentes no 

artigo e que são de outras vivências escolares e do seu cotidiano fora do contexto escolar.  

No artigo, após o gráfico, constam algumas tabelas com informações sobre os tipos de 

placas para a produção de energia, o valor comercial e outros dados. O grupo passou a analisar 

tais informações na sequência da leitura. 

 

TABELA 6.1: Tabela 1 do artigo (referência) 

 
Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 5) 
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Beatriz questionou Gabriela sobre os dados:  
(75) Beatriz: Precisa do custo das placas? A gente está esquecendo de 

anotar [...]. 

(76) Gabriela: Isso já está aqui no artigo.  

[...] 

  

Gabriela passou a procurar informações no artigo: 
(77) Gabriela: Já deu aqui, o painel foi o blá, blá, blá [...]. 

[...] 

(78) Adriana: Vai precisar de cento e quarenta e quatro painéis. 

(79) Gabriela: De quantos metros? 

(80) Adriana: Um vírgula sessenta e quatro.  

   

Surgiram dúvidas sobre se as dimensões são referentes a uma placa ou a um painel, 

pois Gabriela considerou que essas dimensões são pequenas para ser o painel. Partindo disso, 

Nico explicou que o painel é formado por várias placas. O grupo verificou se a tabela dá 

informações sobre isso. Nessa discussão, Beatriz interrompeu perguntando a Gabriela se seria 

necessário anotar essa informação: 

(81) Beatriz: Tem que anotar isso também, não é? [pergunta direcionada à 

Gabriela] 

(82) Nico: Quantos painéis são?  

 

Então, Beatriz solicitou que Nico parasse de falar, fez um gesto com as mãos e o 

afastou para dar espaço para ela conversar com Gabriela. Esta estudante confirmou com um 

gesto afirmativo a respeito da pergunta da Beatriz. Em seguida, Gabriela passou a analisar a 

tabela 2 do artigo. 

 
Tabela 6.2: Tabela 2 do artigo (referência) 

 
 

Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 6) 
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(83) Gabriela: Tem que saber sobre esses inversores [...], eu não faço a 

menor ideia sobre o que é isso.  

(84) Nico: É pra tipo assim, vai entrar negativo, vai sair positivo [...]. 

(85) Gabriela: Eu não vou acreditar em você, Nico. 

(86) Nico: Eu já vi em exercício de física. 

(87) Gabriela: Mas eu não vou acreditar, nem adianta. 

(88) Geovane: Nossa, tadinho. 

(89) Nico: Então, pesquisa! 

(90) Gabriela: Eu vou pesquisar. 

(91) Nico: Eu sei porque meu pai mexe com isso.  

(92) Gabriela: Mas eu não consigo. 

 

Nico continuou explicando, mas sua ideia não teve aceitação. Ao avançar na leitura, 

chega-se à tabela 4 do artigo (TABELA 6.3). Depois, ao avançar mais, Gabriela percebeu que 

já existia uma resposta no próprio artigo para o problema proposto no projeto de Modelagem.  

 

TABELA 6.3: Tabela 4 do artigo (referência) 

 

 
 

Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 6) 

 

(93) Gabriela: Tem empresa 1, empresa 2, empresa 3.  

(94) Beatriz: Mas a gente vai pegar só uma, não é? 

(95) Gabriela: Eu sei, só que ele está dando de empresas diferentes [...].  

  

Adriana destaca que existem informações importantes na tabela 3, mas os demais 

integrantes do grupo já estavam analisando a tabela 5.  
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TABELA 6.4: Tabela 3 do artigo (referência) 

 

 
Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 6) 

 

(96) Adriana: Olha aqui gente, sobe um pouquinho, tem em quilowatt, 

também [tabela 3 do artigo]. 

 

TABELA 6.5: Tabela 5 do artigo (referência) 

 

 
 

Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 7) 

 

Gabriela percebeu que, no artigo, especificamente na tabela 5, já havia uma resposta 

para o problema proposto no projeto de Modelagem: 

(97) Gabriela: Aqui é em treze anos, aqui é em dezessete anos [...].  

(98) Adriana: Não, isso é o quanto que dura a placa.  

[...] 

(99) Gabriela: Acho que aqui já está dando a resposta. 

(100) Beatriz: Dando a resposta que a gente queria [...]. 

(101) Gabriela: Nosso trabalho está ferrado.  

 

Diante disso, o grupo expressou surpresa em perceber que já existia uma resposta no 

artigo para o que estavam propondo investigar, o que se constituiu como um novo momento 

para o grupo (Momento 5).    

 

Análise do momento 4 

Neste momento, ocorreu uma mudança de status da Adriana, que assumiu a tarefa da 

leitura do artigo [falas (78), (80), (96), (98)], semelhante ao que estava sendo realizado pela 
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Gabriela. Adriana passou a se envolver na discussão sobre os dados presentes no artigo, 

identificando os dados quantitativos que poderiam ser utilizados pelo grupo.   

Diferentemente da Adriana, Nico teve suas ações limitadas. Beatriz não o permitia 

discutir suas ideias, pois, para esta estudante, a prioridade era anotar os dados matemáticos que 

eram considerados pela Gabriela como importantes para o desenvolvimento do projeto de 

Modelagem. Gabriela, por sua vez, não aceitava as opiniões do Nico [falas (85), (87) e (92)]. 

Entendo que ao serem apresentadas informações que extrapolam os limites do artigo pelo Nico 

[falas (84), (86) e (91)], o poder da Gabriela seria enfraquecido, o que, a meu ver, pode justificar 

a resistência dessa estudante em aceitar as ideias desse integrante do grupo. Além disso, 

considero, também, que a resistência às ideias do Nico pela Gabriela, provavelmente, é 

consequência das relações já existentes entre ele. 

 

Momento 5 

Gabriela identificou que no artigo já existia uma solução para o problema proposto 

para o projeto de Modelagem. Diante disso, o grupo passou a discutir sobre o que problematizar, 

solicitando a opinião da professora para a reconfiguração do problema a ser investigado. A 

professora, por sua vez, fez prevalecer a liberdade dos estudantes sobre o que investigar e 

destacou a importância do problema não repetir o que já estava pronto no artigo. A discussão 

se concentrou entre Gabriela, Adriana, Nico e Beatriz. Na culminância dessa discussão, 

partindo da tabela 5 do artigo (TABELA 6.5), o grupo decidiu criar uma quarta empresa.  

O grupo passou a discutir novas direções para o projeto:  

(102) Gabriela: Vamos pegar outros dados. [...] outro valor de placa. 

(103) Nico: Podemos pegar dados atualizados. 

(104) Gabriela: Vei, esses dados são desse ano, eu acho. 

(105) Nico: Não, os dados são de 2013. 

(106) Adriana: Verdade ué, a gente poderia procurar saber [...]. 

[...] 

(107) Gabriela: Vai dar a mesma coisa.  

(108) Beatriz: Vai dar a mesma coisa. 

(109) Adriana: Verdade, vai dar a mesma coisa. Eu procurei uma placa aqui 

e deu quinhentos e oitenta e cinco, acho.  

(110) Gabriela: Vamos pegar outra coisa. 

(111) Nico: Isso é aquecedor de placas [sobre a fala da Adriana]. 

(112) Adriana: Vamos pegar outra placa. 

  

Beatriz chamou a professora que se aproximou: 

(113) Beatriz: Ana, a gente está lendo aqui o artigo que o Valcimar mandou 

para ela [Gabriela], pelo que parece já tem a conta de quanto tempo vai 

demorar pra ... 
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(114) Professora: Então, vocês vão ter que mudar esse problema, se ele já fez 

isso.     

(115) Gabriela: Se a gente quiser continuar com isso, uma coisa que a gente 

pode fazer é pegar outras placas.  

(116) Nico: Pegar os dados novos. 

(117) Gabriela: Pegar dados novos aonde Nico? [discordando do Nico]. 

(118) Adriana: Calcular com outras placas.  
  

Gabriela explicou para a professora: 

(119) Gabriela: Porque como a gente pode ver aqui são várias coisas [...], 

não entendo os significados dessas siglas aqui [siglas presentes no artigo]. 

 

A professora enfatizou a liberdade do grupo para buscar outros caminhos: 

(120) Professora: Ok, vocês estão com a liberdade, [...], de repente a gente 

não vai conseguir resolver porque não temos os dados que precisamos, [...], 

não tem problema não. 

  

A professora se afastou e o grupo continuou discutindo: 

(121) Gabriela: Mas, então, o que a gente vai fazer galera, vai pensar em 

outra coisa, ou vai mudar [...]. 

(122) Adriana: Não, mudar o projeto não.  

[...] 

(123) Beatriz: Vamos sei lá, pegar, não sei, pesquisar, igual o que ela está 

fazendo ali [aponta para a Adriana].  

(124) Gabriela: Igual aqui, tem empresa 1, empresa 2, empresa 3, podemos 

criar uma empresa 4. 

 

Beatriz concordou com Gabriela e apontou para o que estava na tela do computador 

utilizado pela Adriana. Beatriz buscava novas ideias para o desenvolvimento dos cálculos, mas 

Gabriela explicou que suas ideias repetiam o que já estava pronto no artigo. Então, Nico 

resolveu pesquisar na internet e passou a utilizar um computador ao lado do que estava sendo 

utilizado pela Gabriela. 
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FIGURA 6.7: Papel dos inversores 

 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo  

 

Após encontrar o que buscava, Nico virou a tela para ser visualizado pela Gabriela e 

solicitou sua atenção: 

(125) Nico: Ei, Gabriela, esse é o outro papel do inversor. 

 

Nico continuou explicando até que Gabriela retornou a discussão com Beatriz. 

Enquanto Nico explicava, Beatriz não deu atenção à explicação dele, mas, quando Gabriela, 

retornou ela voltou a discutir: 

(126) Beatriz: Aqui, a gente muda então os preços dos painéis e a gente usa 

isso daqui. O preço da mão de obra, o inversor tem como procurar também 

..., a mão de obra a gente tem que usar a mesma... [ela está se referindo aos 

itens listados na tabela 4 do artigo (TABELA 6.3)]. 

 

A ideia que Beatriz sugeriu é utilizar da tabela apenas os dados que não poderiam ser 

obtidos em outras fontes. Gabriela complementou a ideia e Geovane concordou. Trata-se de 

utilizar uma média do valor cobrado pelas três empresas pelos itens, informação que eles 

acreditavam não ser possível ou que seria difícil encontrar na internet. 

Na continuidade da discussão entre Beatriz, Gabriela e Geovane, foi solicitada a 

opinião da professora:  

(127) Beatriz: Ana, a gente estava querendo fazer o seguinte: pesquisar na 

internet o preço de placas diferentes dessas daqui [tabela 4 do artigo 

(TABELA 6.3)] que ele [autor do artigo] achou, têm alguns dados aqui que a 

gente não vai conseguir na internet [...]. 

(128) Gabriela: Valor de cabo, de mão de obra, [...]. 
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(129) Beatriz: [...] essas coisas, a gente vai fazer a média dessas três 

empresas aqui que ele pesquisou. Você acha que dá certo? 

(130) Professora: É uma variável que vocês estão considerando, beleza. 

(131) Gabriela: Tipo assim, ele dá exemplos de três empresas, a gente pode 

criar uma quarta empresa. 

(132) Professora: Isso é uma escolha suas [...], mas tem que deixar claro que 

para fazer esses cálculos usou esses dados [...]. 

(133) Gabriela: Isso não vai ficar errado não? 

(134) Professora: Não. 

[...] 

(135) Professora: Não difere muito o valor um do outro, difere? 

(136) Gabriela: Difere, um é trinta e dois mil, [...]. 

 

A pesquisadora observava a discussão.  

(137) Professora: Eu acredito assim, o valor máximo e o valor mínimo. Então, 

vocês vão trabalhar com um valor intermediário [...]. 

(138) Pesquisadora: Vocês terão mais do que o valor mínimo e menos que o 

valor máximo. Se vocês têm mais que o valor mínimo, acredito que de alguma 

forma conseguirão comprar esse material. 

 

A pesquisadora e a professora se afastaram do grupo e a discussão continuou. Mais 

uma vez, Nico chamou Gabriela e apontou para a tela do computador. Todos os demais 

integrantes do grupo discordaram da iniciativa do Nico e a discussão prosseguiu. 

(139) Beatriz: Quantos inversores tem que ter? São seis? 

 

Beatriz e Gabriela buscavam essa informação no artigo: 

(140) Gabriela: Número de inversores, seis. 

[...] 

(141) Adriana: Mas aqui, tem que lembrar de uma coisa, para ser cento e 

quarenta e quatro a potência tem que ser a mesma. Se não for a mesma 

potência, a gente vai ter que fazer a conta.  

(142) Gabriela: É isso que a gente vai calcular. Ótimo, tem coisa para a gente 

calcular, não estou me sentindo inútil.  

 [...] 

(143) Nico: Adriana, como assim, os cento e quarenta e quatro com a mesma 

capacidade de geração. 

(144) Adriana: É, Uai! 

(145) Nico: Mas eles são painéis igual, fala isso no início [do artigo]. 

(146) Adriana: Oh, meu Deus, a gente vai mudar de placa. 

(147) Nico: Ah! 

(148) Gabriela: A gente vai mudar a placa, a gente vai mudar, a gente vai 

mudar o inversor que é um dado mais fácil de achar [...]. 

(149) Beatriz: Procura inversão aí, Adriana, [...]. 

(150) Adriana: Eu achei esses negócios aqui, tem a potência dos inversores, 

têm quantos inversores e quantos painéis ... só não tem o preço. 

 

A discussão continuou. Gabriela explicitou dúvidas sobre as dimensões das placas 

informadas no site, então, Nico explicou sobre tal aspecto e ela entendeu. 
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(151) Nico: [...] vai encaixando uma com a outra até formar a placa [...] 

(152) Gabriela: Entendi. 

  

Em seguida, o tempo da aula foi finalizado. 

 

Análise do momento 5 

Diante da descoberta de que já existia uma solução para o problema proposto no 

projeto de Modelagem, o grupo se deparou com o problema sobre como continuar 

desenvolvendo o projeto. Então, solicitou a opinião da professora sobre o que fazer, pois ela 

era autoridade que poderia definir o que poderia ser desenvolvido pelo grupo nessa atividade 

[fala (113) da Beatriz]. A professora sugeriu mudar o problema do projeto [fala (114)], mas deu 

liberdade ao grupo acerca das futuras decisões [fala (120)]. Adriana e Gabriela se mostraram 

resistentes às mudanças [falas (115) e (122)].  

É possível considerar que a opinião da professora sobre a mudança do problema do 

projeto de Modelagem [fala (114)] pode ter criado uma nova regra: fazer algo diferente do que 

foi realizado pelos autores do artigo.  Diante disso, a ideia de criar a quarta empresa atendeu à 

necessidade de não mudar o objetivo do projeto de Modelagem, consequentemente, não 

mudando as relações de poder e os status dos integrantes do grupo.  O grupo chega a questionar 

se essa opção estaria coerente, mas é dada liberdade pela professora e pela pesquisadora ao 

grupo para decidir sobre o desenvolvimento do projeto de Modelagem [falas (142) e (143)].  

De certa forma, a professora e a pesquisadora validaram a decisão da quarta empresa, 

mas não questionaram se esse procedimento estaria convergente à proposta do desenvolvimento 

do projeto de Modelagem. De alguma maneira, isso favoreceu para que o grupo não buscasse 

reformular o problema. Cabe destacar que tanto a professora como a pesquisadora não estavam 

acompanhando toda a discussão deste grupo, elas apenas opinaram acerca de uma ideia, pois 

estavam trabalhando com quatro grupos ao mesmo tempo e cada um deles com um tema 

diferente. 

O status da Gabriela quanto a ser a integrante do grupo que tinha maior conhecimento 

sobre o tema pela sua relação com o artigo e com seu TCC foi desestabilizado diante do fato de 

já existir uma resposta no artigo para o problema proposto para o projeto de Modelagem. Diante 

disso, Adriana, que apresentou novas ideias para o desenvolvimento do projeto, mudou seu 

status no grupo. Esta estudante decidiu que o grupo não deveria mudar o tema do projeto de 

Modelagem [fala (122)] e assumiu a tarefa de pesquisar novas informações na internet.  
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Especificamente, é notável essa mudança de status da Adriana em duas circunstâncias: 

quando Beatriz considera a tarefa de buscar informações na internet, que estava sendo realizada 

pela Adriana, como importante para o desenvolvimento do projeto de Modelagem [fala (123)]; 

e quando Adriana apresentou informações matemáticas que satisfizeram a necessidade da 

Gabriela de ter algo novo para ser calculado no desenvolvimento do projeto de Modelagem 

[falas (141) e (142)].  

Adriana, Beatriz e Gabriela estavam tentando encontrar estratégias para lidar com o 

fato de o problema do projeto de Modelagem já ter uma solução. Nico, por sua vez, busca novas 

informações sobre o tema [fala (125)]. Portanto, a direção das ações do Nico era diferente da 

direção das ações dessas três estudantes. As ideias apresentadas pelo Nico foram invalidadas 

ou ignoradas por elas. Somente após serem percebidas as limitações do artigo como única fonte 

de referência para o projeto de Modelagem e das dúvidas que surgiram, Gabriela aceitou a 

explicação do Nico [falas (151) e (152)]. Nessa circunstância, aceitar as ideias do Nico levaria 

o grupo a extrapolar as ideias do artigo e, consequentemente, mudar as relações de poder já 

estabelecidas no grupo.  

 

6.3.2 Encontro do dia 13-04-2015  

O grupo se reuniu com a pesquisadora no espaço da sala de aula, por um período de 

aproximadamente uma hora. Neste encontro, estavam presentes os seguintes integrantes do 

grupo: Adriana, Beatriz, Gabriela, Laura, Roberta e Nico. Em particular, Gabriela chegou 

depois de aproximadamente trinta minutos do início da reunião.   

 

Momento 6 

Ao ser iniciada a reunião, Nico sugeriu a discussão de uma nova ideia para o 

desenvolvimento do projeto de Modelagem. A discussão também se desenvolveu a partir de 

uma breve retomada ao que foi realizado no encontro anterior, solicitada pela Laura, pois ela 

não estivera presente. Além disso, um questionamento da pesquisadora acerca do objetivo do 

projeto de Modelagem também foi discutido. Em paralelo a essas discussões, o grupo tentava 

acessar o artigo, mas não estava conseguindo, e Beatriz destacou ser este um fator que 

inviabilizaria prosseguir com o desenvolvimento do projeto. Diante do fato de não terem acesso 

ao artigo, esta estudante retomou a discussão da ideia de criar a quarta empresa.     
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Laura tentava acessar o artigo no seu tablet e Nico precisou sair, mas disse que voltaria 

rapidamente. Ele pediu, entretanto, para Beatriz explicar sua ideia: 

(153) Nico: Beatriz, vai explicando minha ideia que te falei no ônibus.  

(154) Beatriz: O quê? 

(155) Nico: A minha ideia que tive no ônibus: aumentar o número de placas 

e diminuir o tempo de retorno. 

(156) Beatriz: Ah tá! 

(157) Adriana: Só que vai aumentar o gasto! 

(158) Beatriz: Usar toda a área [...]. 

(159) Laura: Só que vai aumentar o gasto, vai precisar de mais área e a gente 

vai ter mais crédito de energia com a CEMIG. Isso não é vantagem ... 

(160) Adriana: E o que a gente vai fazer com esse crédito? 

(161) Laura: Esse crédito vai voltar à noite para poder suprir a energia do 

campus à noite.  

(162) Adriana: E se a gente não precisar disso tudo? 

(163) Laura: Fica como crédito. E isso não é vantajoso, entendeu? 

  

Adriana concordou com Laura, que ainda tentava acessar o artigo, mas não estava 

conseguindo. Beatriz, por sua vez, demonstrou preocupação quanto a continuidade do trabalho 

naquele dia: 

(164) Beatriz: A gente precisava dos dados para fazer os cálculos, é coisa 

rápida, é coisa de quinze minutos.   

(165) Pesquisadora: Qual é o problema? 

(166) Beatriz: O problema é que os dados para fazer o negócio estão em um 

artigo [...]. 

(167) Laura: Um artigo do professor de física daqui do campus, Valcimar, ele 

fez a viabilidade, viabilidade na parte mais técnica de implantar a energia no 

campus, ele calculou a energia de todos [...]. 

(168) Adriana: Mas esqueceu de olhar, a gente vai trocar de placa. A gente 

esqueceu de olhar o valor da placa. 

(169) Laura: Trocar de placa? [pediu explicações para a Adriana] 

(170) Adriana: É, para não ficar igual ao do Valcimar. 

  

Adriana e Beatriz explicaram as decisões do grupo para Laura. Na sequência, a 

pesquisadora questionou sobre o problema que o grupo estava propondo investigar: 

(171) Pesquisadora: Qual o problema que vocês vão investigar? 

(172) Beatriz: É o da placa solar, de quanto tempo vai demorar. 

(173) Adriana: A gente vai comprar as placas solares e vai colocar no 

campus, depois a gente vai calcular quanto tempo a gente vai gastar para 

retornar o dinheiro que a gente gastou com as placas.  

(174) Laura: Esse investimento inicial que a gente vai gastar com as placas é 

muito grande, a gente tem que provar que isso vai ser recompensado, que isso 

vale a pena. Mas a gente quer saber quanto tempo demora para começar a 

valer a pena.  

 

A discussão continuou, Laura não conseguia acessar o artigo. Nico retornou quando 

Beatriz tentou finalizar a reunião:  
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(175) Beatriz: Aqui, vai ser melhor a gente deixar para fazer isso outro dia 

então. 

(176) Nico: Não, só vou explicar ao pessoal a ideia que eu já conversei com 

a Gabriela [...]. 

(177) Laura: Mas aqui, não vale a pena não.  

 

Adriana e Laura discutiram com o Nico de maneira que ele aceitou que sua ideia não 

era viável economicamente. Na sequência, uma pergunta da pesquisadora desencadeou a 

discussão sobre o objetivo do grupo com o projeto de Modelagem: 

(178) Pesquisadora: Vocês querem analisar os benefícios em economia de 

dinheiro ou questões ambientais? 

(179) Nico: Econômico. 

  

Roberta falou algo [fala inaudível] que não foi entendido pelo grupo: 

(180) Beatriz: Oi? 

(181) Adriana: Você queria que fosse o lado ambiental? 

(182) Roberta: Eu pensei.  

(183) Adriana: São os dois, mas o que a gente está mais visando é o lado 

econômico. 

 

Depois, Laura direcionou a discussão para entender como desenvolver os cálculos para 

chegar à solução matemática:  

(184) Laura: Mas o que é que a gente tem que fazer? [...] A gente tem que 

calcular o gasto inicial. 

(185) Adriana:  Só que para isso a gente precisa saber qual placa vai usar. 

[...] 

(186) Nico: Eu achei um site que faz o orçamento.  

 

Beatriz retoma a ideia da quarta empresa: 

(187) Beatriz: [...] Para evitar ficar procurando um monte de trem, tem o 

negócio das três empresas, a gente cria uma quarta empresa e, tipo assim, 

pega um valor de uma, um valor da outra e depois um da outra, um da outra, 

que vai ficar a média das três. 

(188) Laura: Não acho que tem tanta necessidade assim da gente fazer uma 

coisa que não existe, criar outra empresa, usar dados que não foram usados 

nas contas do Valcimar.  

(189) Adriana: Vamos fazer essa média, então, de tudo. 

(190) Beatriz: [...] se você for fazer a média das três é a mesma coisa de você 

fazer a média lá, uma deu dezesseis anos, outra treze, outra sei lá. É a mesma 

coisa de você pegar essas três e dividir por três [faz referência às tabelas 4 e 

5 do artigo]. 

(191) Pesquisadora: Agora, todo material precisaria ser comprado em uma 

empresa ou precisaria [...]. 

(192) Laura: O caso é que o problema ... teria que ter primeiro um convênio 

com uma empresa e para o campus fazer convênio com várias empresas [...]. 

(193) Adriana: E a gente iria ter que fazer o orçamento em outras empresas 

para poder fazer isso.  
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(194) Laura: Na minha opinião é uma coisa discutível, só que meu orientador 

já excluiu essa ideia. 

(195) Adriana: Não para um projeto assim. Isso só na aplicação mesmo. 

(196) Nico: Aqui em Valadares eu não conheço nenhuma empresa que faz a 

instalação dessas placas [...].  

(197) Beatriz: Oh gente, vamos resolver o que vamos fazer para terminar 

logo.  

 

Então, Beatriz solicitou que o grupo direcionasse a discussão para terminar o que, a 

seu ver, daria continuidade ao desenvolvimento do projeto de Modelagem.  A proposta da 

Beatriz era que o grupo direcionasse suas ações para a realização dos cálculos que foram 

iniciados no encontro anterior. Em seguida, Laura conseguiu acessar o artigo, o que se 

constituiu como um novo momento para o grupo (Momento 7).  

 

Análise do momento 6 

Nico apresentou uma nova ideia ao grupo, trata-se da possibilidade da instituição 

negociar com a CEMIG a energia que seria produzida com a instalação do sistema fotovoltaico 

[fala (155)]. Esse estudante trouxe para a discussão questões que envolvem a produção e a 

comercialização de energia solar como, de fato, pode acontecer na situação real. Laura 

esclareceu que a proposta não seria viável economicamente e sua explicação foi aceita por ele 

[falas (159), (161) e (163)]. É possível identificar o envolvimento do Nico com a pesquisa 

acerca do tema, suas ações estavam direcionadas para entender a operacionalização e a 

implantação do sistema fotovoltaico e não diretamente voltado para encontrar uma solução para 

o problema matemático proposto para o projeto de Modelagem [falas (153), (176), (186) e 

(196)]. 

Laura, que desenvolvia seu TCC, em dupla com a Gabriela, sobre o tema do projeto 

de Modelagem, demonstrou conhecimentos acerca do tema [falas (159), (161), (163), (177), 

(192) e (194)], do objetivo do artigo [fala (167)] e do objetivo do projeto de Modelagem [fala 

(174) e (184)]. A sua relação com o tema, devido ao TCC, concedia a ela um status diferente 

(superior) em relação aos dos demais integrantes do grupo que estavam presentes. Mais que 

isso, essa relação lhe concedia poder para avaliar as propostas discutidas em grupo e apresentar 

argumentos favoráveis ou não a essas propostas.  

Adriana e Laura discutiram acerca de todas as questões que surgiram. 

Especificamente, Adriana resgatou aspectos da reunião anterior que possibilitou a Laura 

entender o que aconteceu quando ela estava ausente. Laura, por sua vez, esclareceu dúvidas 

sobre o tema que foram apresentadas pela Adriana.  
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O questionamento da pesquisadora [fala (178)] sobre o objetivo do projeto de 

Modelagem, de cunho econômico ou ambiental, propiciou que Roberta explicitasse não ter 

muita clareza sobre isso [fala (182)]. Cabe destacar que essa estudante não estava presente na 

reunião anterior. Parece que essa falta de clareza sobre esse aspecto era apenas da Roberta, mas 

seu interesse de ser um projeto que tenha como objetivo questões ambientais corresponde à 

proposta feita pela professora em relação à escolha do tema [seção 6.2]. A dúvida explicitada 

pela Roberta me possibilitou entender que a liberdade dada aos estudantes na escolha do tema, 

talvez tenha influenciado o grupo a seguir direções diferentes, pois o tema é da área de Meio 

Ambiente, mas o problema do projeto de Modelagem não tem essa correspondência direta.   

O objetivo da Beatriz era acessar o artigo para desenvolver os cálculos matemáticos. 

Ela mostrou interesse em desenvolver os cálculos para concluir o trabalho. Mais que isso, 

parecia que, para ela, a discussão não era relevante de maneira a considerar que não seria 

possível avançar no projeto se não tivesse acesso aos dados presentes no artigo [fala (175)].  

Beatriz retomou a ideia de criar a quarta empresa de uma maneira que não houvesse necessidade 

de mais pesquisas em outras fontes diferentes do artigo [fala (187)]. Laura discordou da forma 

como Beatriz estava propondo desenvolver os cálculos; para essa estudante, não se fazia 

necessário criar dados que não fossem reais [fala (188)]. 

Laura recorreu à voz do seu orientador para justificar a não aceitação de uma ideia da 

pesquisadora [fala (194)]. Isso destaca como, para ela, o desenvolvimento do TCC está 

dialogando com o desenvolvimento do projeto de Modelagem. Nesse caso, talvez essa estudante 

tenha citado seu orientador de TCC por estar respondendo à pesquisadora. A justificativa da 

Laura, de certa maneira, também colocou em questionamento o procedimento sugerido pela 

Beatriz [fala (187)], de utilizar dados das três empresas o que não se efetivaria na situação real.    

Em relação aos cinco integrantes presentes, é possível identificar que: as ações da 

Beatriz estavam direcionadas a reiniciar o desenvolvimento dos cálculos; as ações do Nico 

estavam direcionadas à pesquisa sobre o tema, trazendo novos elementos para a discussão, e 

compreensão de como se efetiva a instalação do sistema fotovoltaico em uma situação real; 

Roberta demonstrou pouco esclarecimento sobre o objetivo do projeto de Modelagem; e as 

ações da Adriana e da Laura estavam direcionadas a identificar e discutir relações que envolvem 

o projeto de Modelagem de maneira mais ampla, discutindo sobre diversas de sua variáveis, de 

natureza matemática ou não.  

Especificamente, entre Nico e Beatriz, ao mesmo tempo que ele apresentava 

possibilidades de pesquisar e discutir sobre o tema, ela desconsiderava esses aspectos. A meu 
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ver, as ações desses estudantes encontram-se em diferentes direções. Mais que isso, entendo 

que Beatriz retomou e reforçou a regra, citada no momento 3, de utilizar o artigo como 

referência, ou como única referência, para o desenvolvimento do projeto de Modelagem [falas 

(175) e (187)]. 

 

Momento 7 

Ao ter acesso ao artigo, Adriana, Laura e Beatriz se dedicaram às tarefas de identificar 

os dados a serem utilizados para a obtenção da solução matemática e anotar os que precisariam 

para desenvolver os cálculos. Ao mesmo tempo, aconteciam discussões que envolveram os 

outros integrantes do grupo e a pesquisadora. Ao passo que os cálculos foram realizados, 

percebeu-se uma discrepância entre a solução encontrada pelo grupo e os resultados que foram 

apresentados no artigo. Após a obtenção do resultado, destaca-se a chegada da Gabriela, que 

fez uma avaliação do que tinha sido desenvolvido pelo grupo.  

Laura conseguiu acessar o artigo no tablet e Adriana abriu seu caderno. O acesso ao 

tablet ficou concentrado entre Adriana, Beatriz e Laura. As três estudantes buscavam 

informações no artigo que eram registradas pela Adriana no seu caderno. 

 

FIGURA 6.8: Pesquisa e coleta de informações quantitativas no artigo (referência) 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo  

 

Beatriz direcionou o trabalho para a coleta de informações no artigo: 

(198) Beatriz: Vamos ao que interessa! 

(199) Adriana: A quantidade de placas está aqui, cento e quarenta e quatro 

[apontando para a informação no artigo]. 

 [...]   
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(200) Beatriz: O que é que a gente vai fazer, não vamos fazer média não, 

vamos fazer o seguinte, vamos pegar tipo assim, um número de uma empresa, 

outro número da outra, outro da outra, outro da outra [apontando para a 

tabela 4 do artigo no tablet]. 

[...] 

(201) Adriana: Beatriz, acho melhor fazer a média. 

(202) Beatriz: Não, a média vai ser a mesma coisa de você pegar isso aqui e 

dividir por três [...] vai ser a mesma coisa que você pegar treze mais dezessete 

mais quinze e dividir por três. Não vai dar trabalho nenhum.  

  

Adriana não concordou com Beatriz. Nico, por sua vez, tentou interferir e não 

conseguiu: 

(203) Nico: Uma pergunta ...  

(204) Adriana: Vamos pegar, então, o mais barato de todas as empresas, 

vamos pegar a mais barata. 

(205) Laura: Por mim, tá. 

(206) Beatriz: A mais barata de todas as empresas.  

 

Adriana, Beatriz e Laura se concentraram na leitura da tabela 4 do artigo (TABELA 

6.3), que apresenta os orçamentos das três empresas. Adriana passou a anotar os dados no seu 

caderno, os valores mais baratos para cada item (FIGURA 6.9).  

 

FIGURA 6.9: Dados quantitativos selecionados da Tabela 4 do artigo (referência) 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo   

 

Enquanto Adriana anotava, o grupo continuou discutindo:  

(207) Nico: [...] E também [...] o tanto de crédito que tem que ver se fez as 

contas para o mês que tem menos sol e para o mês que gasta mais. 

(208) Beatriz: Nico, não. Não começa, não. 

  

Laura concordou com Beatriz e a pesquisadora explicitou sua opinião: 
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(209) Pesquisadora: Eu acho que isso é importante sim [...]. Vocês têm que 

saber a quantidade de energia que é produzida no momento que produz menos 

energia, para conseguir ter o mínimo [...]. Você pode ter excesso, só não pode 

ter menos energia que precisa.  

[...] 

(210) Pesquisadora: A gente tem que perceber se o mês que mais consome 

energia é o mês que mais produz energia... Tem que encontrar um equilíbrio 

entre o mês que consome mais e o que produz menos [...]. 

(211) Laura: Esse equilíbrio seria o crédito que iria para suprir os meses mais 

quentes. 

(212) Adriana: Olha, mas se a gente calcular por ano, fazer o quanto a gente 

gasta no ano. Então, o crédito do inverno, que a gente gastou menos, a gente 

vai gastar ele no verão. Vai suprir tudo. 

[...] 

(213) Beatriz: É porque a gente está trabalhando com média gente, não 

estamos trabalhando com uma parte específica do ano. Porque senão a gente 

vai fazer um trilhão de cálculos [...]. 

  

Adriana e Laura concordaram com Beatriz: 

(214) Beatriz: [...] a gente não tem capacidade de fazer isso não. 

(215) Laura: É cálculo que a gente não tem capacidade de fazer, pois quem 

fez esse artigo foi um físico formado. 

[...]  

  

A pesquisadora levantou outro questionamento: 

(216) Pesquisadora: Porque uma placa é mais cara que a outra? Será que 

uma não tem mais vantagem que a outra? 

(217) Adriana: Sim, lógico, uma produz mais que a outra [...]. 

(218) Nico: Ou o material, igual eu li em um artigo uma vez [...]. 

(219) Adriana: O material vai ajudar na produção de energia, não é? [tom 

de discordância]. 

(220) Nico: Calma, calma [...]. 

(221) Laura: Mas isso não tem relação com a viabilidade elétrica. A gente 

não está investigando isso.  

(222) Beatriz: É a viabilidade econômica [...] 

[...] 

(223) Pesquisadora: Mas a viabilidade econômica, é uma pergunta, só estou 

levantando um questionamento, na verdade são vocês que vão decidir. A 

viabilidade econômica não depende da quantidade de energia que ela 

produz? [...]. 

  

Em resposta a esse questionamento da pesquisadora, Adriana resolveu mudar os dados: 

(224) Adriana: Beleza, vou pegar a placa mais cara [apaga alguns dados no 

caderno]. 

 

Laura pegou o tablet e começou a ler o artigo junto com Beatriz: 

(225) Laura: Acho que isso a gente pode ver pelo tempo de retorno. A 

diferença entre o tempo de retorno, acho que dá uma média de quanto seria 
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a produção das placas. Por exemplo aqui [tabela 5, ver tabela 6.5], a empresa 

1 tem o tempo de retorno menor. 

 

FIGURA 6.10: Análise da tabela 5 do artigo (referência) 

 

 
 

Fonte: Imagem capturada do vídeo  

  

Laura explicou que a empresa que tinha a placa mais barata indicava um tempo de 

retorno menor. Portanto, era a mais viável. Nico tentou continuar com a discussão, mas Laura 

o interrompeu. Então, Beatriz solicitou que o grupo simplificasse a discussão: 

(226) Beatriz: A gente está fazendo muita curva para fazer um negócio muito 

simples. É simples o negócio [...]. 

  

Adriana e Laura concordaram com Beatriz. Laura continuou ouvindo as ideias do Nico 

por alguns instantes e as outras duas estudantes continuaram as anotações no caderno: 

(227) Beatriz: A gente já tem os valores, agora tem que somar isso aqui tudo. 

Soma para ver.  

  

Em seguida, Adriana pegou o celular e começou a somar os valores.  
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FIGURA 6.11: Cálculos a partir dos dados quantitativos presentes no                                                       

artigo (referência) – I 

 

 
 

Fonte: Imagens capturada do vídeo 

 

Beatriz explicou para o grupo o que foi realizado, apontando para os resultados 

obtidos, que estavam escritos no caderno: 

(228) Beatriz: Aí o que a gente vai fazer, somou aqui, a gente viu que dá 

duzentos e trinta mil, novecentos e dezenove [R$ 230.919,00]. E a gente sabe 

que essas placas aqui vão produzir quarenta e nove mil, cento e oitenta e três 

quilowatt-hora. Aí o seguinte, a gente tem que ver quanto que gastou por ano 

no IF.  

(229) Adriana: A gente gasta dez mil reais por mês. Só que eu não sei quanto 

vale o quilowatt. 

(230) Beatriz: Então, cento e vinte mil por ano que gasta de energia no IF. 

(231) Adriana: Isso. 

(232) Nico: Depende da bandeira.  

(233) Beatriz: Mas o IF paga fixo.  

[...] 

 

Adriana calculou o total dos gastos em quilowatt apresentado no gráfico:   

(234) Adriana: Quarenta e um mil, novecentos e cinquenta. 

(235) Laura: A gente produz quarenta e nove e gasta quarenta e um mil.  

(236) Beatriz: Então, a energia que você vai gastar em um ano já vai suprir. 

[...] 

  

A pesquisadora questionou o grupo sobre como seriam os primeiros meses após a 

implantação das placas, pois não significaria que a energia produzida seria suficiente para suprir 

o consumo de energia da instituição. Ela sugeriu pensar em estratégias para lidar com os 

primeiros meses, para obter um saldo reserva de energia antes de, efetivamente, começar a 

utilizar o sistema fotovoltaico: 

(237) Pesquisadora: [...] reserva porque ao longo dos meses não gera esse 

desequilíbrio entre o que produziu e o que consumiu [...]. 

(238) Roberta: Um acumulo, um crédito [...]. 
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(239) Beatriz: No caso para essa reserva é só acrescentar trinta mil na conta, 

pagar três meses. 

(240) Nico: Nem trinta mil, é poderia [...]. 

(241) Beatriz: Pagar três meses, entendeu, [...]. 

(242) Nico: Não faria tanta diferença na conta [...]. 

(243) Beatriz: Só acrescentar aqui trinta mil [escreve no caderno]. 

[...] 

(244) Nico: Mas também pode fazer a instalação no mês que produz mais.  

[...] 

 

Beatriz interrompeu e pediu para o grupo continuar fazendo a conta: 

(245) Nico: Beatriz, agendar a instalação para os meses que produz mais 

[...].  

(246) Beatriz: Gente, vamos fazer isso aqui, fazer só a conta aqui, que se for 

colocar um monte de variável não vai dar nunca [...]. 

(247) Adriana: Beleza, a gente tem que calcular primeiro [...]. Então, a gente 

tem que calcular em quantos meses isso aqui vai pagar isso aqui [indica com 

uma seta na figura abaixo]. 

 
 

FIGURA 6.12: Cálculos a partir dos dados quantitativos presentes                                                                      

no artigo (referência) – II 

 

 
  

Fonte: Imagem capturada do vídeo  
 

Adriana pegou o celular para calcular o tempo: 

(248) Adriana: Vai dar mais ou menos dois anos. 

(249) Beatriz: Nossa, mas deu um tempo muito diferente.  

[...] 

(250) Laura: Lá deu 10 anos. 

(251) Adriana: Sério? 

 

Adriana, Beatriz e Laura voltaram a consultar o artigo: 
(252) Adriana: Realmente. 

(253) Roberta: Devem ser as variáveis do Nico.  
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Laura discordou da Roberta e Adriana e Beatriz passaram a procurar informações no 

artigo, chegando a algumas conclusões: 

(254) Adriana: A vida útil dos painéis que é vinte e cinco e a dos inversores 

que é de dez anos [...] a gente iria ter que trocar os inversores [...]. Mas gente, 

dois anos.  

(255) Beatriz: Você somou esse negócio direito Adriana? Tem certeza que 

você não esqueceu de nenhuma, sei lá, casa decimal.  

 

Adriana voltou a calcular para verificar a resposta:  

(256) Adriana: Agora deu dois anos e três meses gente.  

(257) Beatriz: Não é dois anos e três meses, é dois vírgula três.  

  

Os resultados geraram um clima de dúvida quanto à coerência dos procedimentos 

matemáticos utilizados. Em paralelo, Gabriela chegou, observou a discussão e discordou da 

solução que o grupo encontrou: 

(258) Gabriela: Não é possível dar em dois anos, tem alguma coisa errada. 

[...] 

  

Nesse clima, pareceu ser consenso entre os integrantes do grupo que o valor 

encontrado não correspondia a um valor válido para responder ao problema proposto pelo grupo 

para o projeto de Modelagem. A realização dos cálculos não era mais a questão central e, sim, 

o que gerou a discrepância entre os resultados, constituindo um novo momento para o grupo 

(Momento 8).  

 

Análise do momento 7 

Ao ter acesso ao artigo, Beatriz passou a orientar (direcionar) as ações do grupo, 

especificamente da Adriana, para chegar à solução matemática. Beatriz destacou que 

desenvolver os cálculos era o mais importante para o projeto de Modelagem [fala (198)]. Seu 

objetivo era realizar os cálculos e com procedimentos que apresentassem um grau de 

dificuldade que, no seu entendimento, validaria matematicamente o projeto de Modelagem [fala 

(202)]. Adriana questionou os procedimentos que Beatriz sugeriu e buscou estabelecer 

coerência entre eles e o que foi proposto para o projeto de Modelagem [falas (201) e (204)]. O 

questionamento da Adriana foi aceito por Beatriz e Laura [falas (205) e (206)]. 

Em relação ao posicionamento da Laura sobre como utilizar os dados dos orçamentos 

das empresas, primeiro ela explicou para a pesquisadora que não seria viável comprar diferentes 

itens em empresas distintas [momento 6, entre as falas (191) e (194)]. Mas, posteriormente, 

para desenvolver os cálculos, aceitou a ideia de utilizar os valores mais baratos para cada item 
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[fala (205)]. Entendo que Laura não estabeleceu relações entre sua observação sobre a compra 

dos materiais em diferentes empresas e a seleção dos itens a partir do que estava informado na 

tabela 4 do artigo. Cabe ressaltar que Laura estava fortemente influenciada pelas orientações da 

Beatriz, que direcionava o grupo para a produção de uma solução matemática para o problema 

proposto no projeto de Modelagem.      

A tarefa de selecionar os dados no artigo foi realizada por Adriana, Beatriz e Laura. 

As tarefas de anotar os dados e desenvolver os cálculos foram realizadas, especificamente, pela 

Adriana.  Nico, por sua vez, apresentou questionamentos que relacionava os cálculos com a 

operacionalização do sistema fotovoltaico, como aconteceria em uma situação real [falas (207), 

(218), (244), (245)], e a pesquisadora destacou a validade dos questionamentos do Nico [falas 

(209), (210), (223)]. Nessa discussão, Laura considerou a relevância dos questionamentos do 

Nico e da pesquisadora [falas (211), (225)]. Mas, Beatriz se respaldou em argumentos 

matemáticos para direcionar as ações do grupo para as tarefas relacionadas aos cálculos 

matemáticos [falas (213), (226), (246)]. Roberta não interferiu muito na discussão, em um 

momento se colocou favorável à ideia do Nico, mas não apresentou argumentos para defendê-

la [falas (253)]. 

O argumento utilizado pela Beatriz sobre a dificuldade em relação à utilização da 

Matemática, que seria gerada se o grupo aceitasse questionamentos da natureza do que foram 

apresentados pelo Nico e pela pesquisadora [falas (213) e (214)], pode ter levado Laura e 

Adriana a estabelecerem certa resistência a discutir as questões apresentadas por eles. Os 

questionamentos deles passaram a serem aceitos por Beatriz e Adriana quando, do ponto de 

vista delas, poderiam ser facilmente resolvidos pela Matemática: acrescentar os trinta mil [fala 

(239)] e pegar a placa mais cara [fala (224)].  

Por vezes, as ações da Adriana e da Beatriz pareciam criar barreiras para possibilidades 

de produção de conhecimento reflexivo. Especificamente, Adriana adotou valores do custo de 

uma placa sem questionar o que estava optando por fazer [fala (224)]. Diferentemente, Laura 

analisou os questionamentos sobre a viabilidade econômica de utilização das placas oferecidas 

pelas diferentes empresas e apresentou uma posição acerca dos mesmos [fala (225)], 

favorecendo o surgimento de oportunidade de produção de conhecimento reflexivo. Acredito 

que a forma como Laura analisava os questionamentos que surgiam nas discussões era diferente 

devido à sua relação com o tema a partir do desenvolvimento do seu TCC.  

O significado do que seria a média para o grupo não estava claro; primeiro Beatriz 

sugeriu não utilizar a média, sugestão que foi questionada por Adriana, chegando-se ao 
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consenso entre Adriana, Beatriz e Laura de utilizar os dados da empresa que tinha o orçamento 

mais barato. Contudo, Beatriz fazia referência à média, mas, no que se trata da quantidade de 

energia solar produzida e consumida pelo IFMG-GV [fala (213)].  Essa discussão sobre a média 

gerou certezas em relação à Matemática, pois o procedimento que já tinha sido utilizado pelos 

autores do artigo foi interpretado, principalmente pela Beatriz, como o mais coerente para ser 

utilizado nos novos cálculos.   

A discrepância entre o tempo encontrado a partir dos cálculos realizados pelo grupo e 

o que foi apresentado no artigo gerou dúvidas sobre o procedimento matemático utilizado [entre 

as falas (248) e (273)]. Gabriela, ao saber qual resultado foi obtido, considerou que este não 

estava coerente [fala (274)]. Novas informações foram buscadas no artigo para a compreensão 

do que estava gerando essa discrepância no resultado, fazendo surgir uma nova tarefa, 

identificar e entender o que estava gerando essas discrepâncias.  

 

Momento 8 

Devido ao fato de ter chegado atrasada, Gabriela pediu explicações ao grupo sobre o 

que foi realizado e não concordou com a solução matemática obtida. Diante da discrepância 

entre a solução encontrada pelo grupo e o resultado presente no artigo e, após a chegada da 

Gabriela, Beatriz começou a questionar sobre as siglas presentes no artigo, cujo significado ela 

não compreendia e que poderiam ter relação com os resultados apresentados pelos autores, mas 

Gabriela não soube explicar. Então, esta estudante julgou ser importante ter esclarecimentos 

por parte do seu orientador ou do autor do artigo, chamando outras vozes para explicar o que o 

grupo não conseguia entender.  

No artigo há uma breve explicação sobre as siglas:  

Após a etapa de dimensionamento foram feitos levantamentos de custos através de 

algumas empresas do setor. De posse dos valores de cada item necessário para 

instalação do sistema foi feita uma análise de viabilidade econômica básica através de 

ferramentas consagradas como Taxa de Retorno Simples (TRS), Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Fluxo de Caixa.  (SANTANA; 

ANDRADE, 2014, p. 2) 

  

Gabriela procurou se informar sobre o que o grupo tinha realizado: 

(259) Gabriela: Então, o que foi feito até agora? 

(260) Beatriz: A gente tentou calcular os negócios, pegou os valores mais 

baratos que tinha, criou uma empresa 4, vamos dizer assim, deu isso aqui o 

valor total [apontando para o caderno da Adriana].  

[...] 

Gabriela questionou o crédito em energia: 

(261) Gabriela: [...] parece que é muito. 
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(262) Beatriz: Não sei. 

(263) Nico: Poderia suprir se acontecesse alguma coisa com as placas.  

 

Nico tentou falar, mas não conseguiu que o grupo lhe ouvisse. Roberta solicitou que o 

grupo escutasse a opinião do Nico: 

(264) Roberta: Ouve ele! 

(265) Nico: Gente, um minutinho, um minutinho. Gabriela falou que é muito, 

mas se acontecer alguma coisa com as placas? 

(266) Beatriz: Então, por isso que é bom deixar. 

 

Gabriela responde ao Nico: 

(267) Gabriela: Mas nosso trabalho é cálculo, não é o que vai acontecer com 

as placas.  

 

Roberta tentou argumentar: 

(268) Roberta: Porque o nosso foco inicial é financeiro ... [inaudível]. 

 

Gabriela discordou da Roberta e do Nico: 

(269) Gabriela: Não faz diferença [...]. 

 

A discussão continuou até que Beatriz interrompeu e falou que o grupo só precisava 

saber o significado das siglas: 

(270) Beatriz: A única coisa que a gente precisa saber o que é TIR e VPL. 

Pronto, resolve todos os nossos problemas.  

 

Gabriela pegou o tablet e saiu, disse que iria procurar seu orientador, para que ele a 

explicasse. Pouco tempo depois, ela voltou e falou que os professores que poderiam explicar 

não estavam na instituição, o autor do artigo e o seu orientador. Depois, resolveu buscar 

informações na internet, solicitou o celular do Nico e ele o disponibilizou. A discussão 

continuou, mas o grupo não teve sucesso quanto à busca do significado das siglas. Então, 

Beatriz solicitou a finalização da reunião: 

(271) Beatriz: Acho que não adianta a gente ficar discutindo porque a gente 

vai ficar discutindo, discutindo e não vai resolver nada [...]. Simples, a gente 

vai ter que terminar isso aqui em outro dia [...]. 

  

Diante disso, o grupo finalizou a reunião.  
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Análise do momento 8 

A discrepância entre os resultados levou Beatriz a perceber a necessidade de ter mais 

entendimentos sobre aspectos presentes no artigo, inclusive sobre as siglas que, na sua 

interpretação, estavam relacionadas aos dados quantitativos presentes nele [fala (270)]. A 

necessidade de entender sobre o que representava as siglas já tinha sido apontada, 

anteriormente, por Gabriela como necessária para o desenvolvimento do projeto [momento 5, 

fala (119)]. Gabriela assumiu a tarefa de buscar esclarecimentos com os professores que 

poderiam explicar sobre tais siglas. Então, outras vozes são chamadas para a discussão, tendo 

em vista garantir a coerência no desenvolvimento dos cálculos. A relação da Gabriela com o 

seu TCC favoreceu que ela assumisse essa tarefa. 

Nico considerou legítimo incluir valores para lidar com as imprevisibilidades possíveis 

de acontecer na implantação e operacionalização do sistema fotovoltaico na instituição [fala 

(265)], mas Gabriela desconsiderou tais questões [fala (267)], ela estabeleceu uma diferença 

entre o projeto de Modelagem, como uma atividade escolar, e a implantação e 

operacionalização do sistema fotovoltaico, como uma situação real. Dessa forma, Gabriela 

destacou o poder que a Matemática, a seu ver, deveria exercer nas escolhas do grupo pelo fato 

do projeto de Modelagem ser uma atividade da disciplina de matemática.  

Roberta solicitou que as ideias do Nico fossem analisadas pelo grupo [fala (264)], mas 

tal solicitação não foi contemplada. A meu ver, existem outras questões, que não são 

relacionadas ao desenvolvimento do projeto de Modelagem, determinando o status do Nico no 

grupo, pois, em algumas circunstâncias, suas ideias foram desconsideradas pelo grupo.  

 

6.3.3 Encontro do dia 14-04-2015  

Neste dia, no tempo da aula de matemática, dois horários (cem minutos), o grupo se 

reuniu no laboratório de informática. Neste encontro, estavam presentes os seguintes 

integrantes do grupo: Beatriz, Gabriela, Geovane, Laura, Roberta e Nico.  

Ao se organizarem no laboratório, Gabriela e Geovane sentaram de um lado e os 

demais integrantes do grupo do outro. Tratam-se de duas filas nas quais os computadores se 

localizavam um em frente ao outro. Portanto, os estudantes utilizavam os computadores de filas 

distintas, mas estavam em um mesmo corredor.  
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Momento 9 

Ao iniciar, Beatriz informou que a folha com as anotações realizadas no encontro 

anterior ficara com Adriana, que não estava presente. Inicialmente, Beatriz e Laura 

desenvolveram a tarefa de refazer alguns cálculos que foram desenvolvidos no encontro 

anterior, utilizando os dados do artigo. Gabriela se aproximou dessas estudantes e não aceitou 

o que as mesmas estavam fazendo. Depois, Gabriela se afastou e sentou-se ao lado do Geovane 

e os dois passaram a desenvolver outros cálculos. Beatriz e Laura continuaram e calcularam um 

orçamento com os menores valores de cada item da tabela 4 do artigo, criando uma empresa 4. 

Enquanto isso, Nico pesquisava sobre o tema na internet e lia o artigo. Roberta, em outro 

computador, acessava outras páginas não relacionadas ao que estava sendo desenvolvido pelo 

grupo. Diante da não aceitação da Gabriela ao que foi desenvolvido por Beatriz e Laura, Nico 

solicitou a opinião da professora, que ressaltou a necessidade de os estudantes apresentarem 

justificativas sobre as escolhas feitas, e Beatriz assumiu a tarefa de pesquisar na internet os 

aspectos sobre os quais o grupo tinha dúvidas. Nico, por sua vez, sugeriu uma nova ideia que 

foi discutida com Laura e Beatriz.  

 

 
Tabela 6.6: Tabelas 4 e 5 do artigo (referência)  

 

 
Fonte: Santana e Andrade (2014, p. 6-7) 

 

Gabriela se aproximou de Beatriz e Laura: 

(272) Gabriela: Vamos lá, o que vocês fizeram com isso? 

(273) Beatriz: A gente fez a média dessas três [linha referente a TIR da tabela 

5], deu treze por cento. A gente fez treze por cento de cento e vinte mil 

[referente ao total que a instituição paga anualmente à CEMIG], deu quinze 

mil e seiscentos. A gente dividiu isso aqui por [orçamento da empresa quatro], 

deu 17 anos.  

(274) Gabriela: Só que treze por cento corresponde a quinze anos, não vai 

dar 17 anos [tabela 5].  
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(275) Laura: Isso aí é da empresa 3, a gente inventou uma outra empresa com 

todos os valores mais baratos.  

(276) Gabriela: Por isso que não deu certo.  

(277) Nico: O tempo de retorno deu maior que todas as outras.  

 

Gabriela demonstrou não concordar com o que as outras duas integrantes do grupo 

fizeram. Nico chamou a professora: 

(278) Nico: Ana, um negócio que a gente não entendeu, essa taxa de retorno 

aqui.  

(279) Beatriz: Tipo assim, no artigo não está falando o que significa essas 

siglas aqui [aponta para tabela 5]. 

 

A professora diz que se trata de procedimentos utilizados na Matemática Financeira e 

sugere que façam uma pesquisa para entender o significado das siglas. Então, Beatriz começou 

a pesquisar na internet. Gabriela voltou e sentou-se ao lado do Geovane, os dois passaram a 

realizar outros cálculos. Beatriz explicou para a professora o que ela e Laura fizeram: 

(280) Beatriz: A gente criou uma empresa 4 com os menores valores que 

tinham nessas empresas daqui [...]. 

(281) Professora: Mas eles não falaram como chegaram a esses valores [...] 

[refere-se a tabela 5]. 

(282) Beatriz: É isso! 

(283) Professora: Se vocês procurarem na internet, pode ser que vocês achem 

[...]. 

 

A professora se afastou e voltou depois de algum tempo: 

(284) Professora: Digitou no google, já? 

 

Lendo um arquivo que acessou, Beatriz respondeu: 

(285) Beatriz: Digitei, aqui está falando assim: a taxa interna de retorno é 

uma metodologia usada [...]. Só que não fala como é que calcula [...].  

[...] 

(286) Professora: O que vocês estão fazendo é criar um modelo que é 

diferente do deles [autores]. Agora o problema é usar esses dados que eles 

usaram sem saber o que é isso. Então, de repente vocês podem criar outro 

modelo. O que vocês vão usar para definir isso que vocês estão querendo? 

(287) Beatriz: A gente está até se perguntando por que que só vai ter treze 

por cento de retorno por ano.  

(288) Nico: [...] será que isso não é o que vai economizar não?  

(289) Professora: Não sei, uai! 

[...] 

(290) Beatriz: A gente usou um método diferente, mas não deu tão diferente 

dos daqui [aponta para a tabela 5]. 

(291) Professora: Está dentro do ...  

(292) Beatriz: Está na margem.  

(293) Professora: Na verdade, vocês utilizaram um valor menor, não é? 

(294) Beatriz: É isso que a gente pensou, que a gente pegou os valores 

menores e deu tempo de retorno maior.  
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A professora se afastou. Beatriz, Laura e Nico continuaram discutindo. Na sequência 

da discussão, Nico interpretou que a sigla TIR (Taxa Interna de Retorno) está relacionada à 

economia, ele percebeu que quanto maior o valor percentual do TIR, menor o TRS (Taxa de 

Retorno Simples). Então, sua proposta foi investigar quanto se gastaria em vinte e cinco anos 

com a CEMIG e retirar desse total o valor referente à instalação das placas e das trocas dos 

inversores durante esse tempo, chegando, assim, a um valor referente ao do lucro que a 

instituição teria ao fazer a opção pela energia fotovoltaica. Nico explicou sua ideia: 

(295) Nico: O retorno, tipo [...] [falas inaudíveis]. 

(296) Laura: Nossa, será que vai dar certo? 

(297) Nico: Tenta. 

 

Laura pegou a calculadora e começou a digitar.  

(298) Beatriz: Verdade, quanto maior a porcentagem, menor o tempo. 

(299) Nico: É a qualidade da placa. 

(300) Laura: Vai dar três milhões [resultado obtido na calculadora]. 

(301) Beatriz: Esses vinte e cinco anos é a vida útil dos inversores?  

(302) Nico: Não. 

(303) Laura: É a vida útil da placa, são vinte e cinco anos. Dos inversores 

são dez. 

[...] 

(304) Laura: A gente iria ter que trocar os inversores duas vezes.  

 

Laura utilizava a calculadora e desenvolvia cálculos com informações presentes no 

artigo: 

(305) Laura: E agora Nico? Tem o gasto nosso total ...  

(306) Nico: Agora subtrai e ... [falas inaudíveis]. 

 

Laura voltou a calcular. 

(307) Nico: Pega o total e divide pelos anos.  

(308) Beatriz: Agora eu não entendi mais nada, agora você me explica. 

 

Beatriz e Laura utilizavam a calculadora. Na sequência, elas demonstraram dúvidas 

sobre o que estavam fazendo. Laura perguntou ao Nico: 

(309) Laura: Agora vai fazer o que? 

 

Mas, Nico não conseguiu dar continuidade à ideia. 

(310) Beatriz: Uai, Nico. 

[...] 

(311) Nico: Só que eu parei de entender também. 

(312) Beatriz: Você que inventa o negócio e depois não sabe o que você está 

fazendo. Eu ainda acho que aquele negócio que a gente usou é mais simples.  
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Beatriz, Laura e Nico continuaram discutindo, mas não deram sequência a essa ideia, 

perceberam que não conseguiriam chegar a um resultado plausível, quando solicitaram a 

opinião de todos, o que se constituiu como momento para o grupo (Momento 11).  

 

Análise do momento 9 

Beatriz e Laura assumiram a tarefa de refazer os cálculos desenvolvidos na reunião 

anterior. Cabe destacar que os cálculos realizados por essas estudantes foram diferentes 

daqueles desenvolvidos anteriormente, pois esses envolviam os dados das tabelas 4 e 5 do 

artigo, enquanto que, no momento 7, os cálculos envolviam apenas os dados da tabela 4 do 

artigo.  

Gabriela não concordou com o que foi desenvolvido por essas estudantes e apontou 

incoerência no resultado obtido baseada nos dados presente na tabela 5 do artigo [falas (274) e 

(276)]. O fato da Gabriela não concordar com o que foi desenvolvido, levou o subgrupo 

formado por Beatriz, Laura e Nico a solicitar a orientação da professora e a retornar a discussão 

sobre as dúvidas que surgiram no encontro anterior [falas (278) e (279)]. As considerações da 

professora geraram a tarefa, realizada pela Beatriz, de pesquisar na internet novas informações 

sobre o significado das siglas [falas (283) e (284)]. Mas as buscas na internet não foram bem-

sucedidas, pois não chegaram a esclarecer as dúvidas desses estudantes.  

Os questionamentos da professora desestabilizaram o subgrupo formado por Laura, 

Beatriz e Nico sobre a forma como estavam desenvolvendo os cálculos [falas (286) e (293)], 

favorecendo que Nico sugerisse outra ideia [falas (288), (295), (297), (299), (306) e (307)]. A 

ideia do Nico foi aceita pela Beatriz e Laura e as duas se envolveram para chegar a um resultado 

matemático a partir dela. Nico explicou a ideia, mas não conseguiu desenvolvê-las em termos 

matemáticos. Então, ao passo que foi sendo desenvolvida, a ideia de Nico perdeu o sentido a 

partir do objetivo de chegar a um resultado matemático convergente aos apresentados no artigo. 

A perda de sentido da ideia do Nico levou Beatriz a desejar retornar à ideia anterior [fala (312)].  

Ainda em relação aos questionamentos da professora e, também, às incertezas geradas 

pelos cálculos desenvolvidos, Beatriz se envolveu em questionamentos sobre os procedimentos 

e resultados matemáticos [falas (280), (287), (294) e (298)]. Esses questionamentos, a meu ver, 

parecem se constituir como uma oportunidade de produção de conhecimento reflexivo.  

 

Momento 10 
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Em paralelo ao que estava acontecendo no momento 9, Gabriela e Geovane 

desenvolviam outra ideia.  Ao perceber, a pesquisadora se aproximou e eles explicaram a ela 

que estavam desenvolvendo os cálculos para construir a quarta empresa de outra maneira, por 

não concordarem com a forma como estava sendo desenvolvido pelos outros colegas.    

(313) Pesquisadora: O que vocês conseguiram aqui? 

(314) Gabriela: A gente está começando do zero. Só que a gente está fazendo 

média dos valores porque, tipo, aqui [tabela 4 do artigo, tabela 6.6] é muito 

baixo o valor, é o menor valor, só que aqui ... projeto engenharia é o menor 

só que na mesma empresa a mão de obra é a maior, entendeu. Tipo assim, um 

valor vai compensar o outro, não pegar os menores valores de tudo, acho que 

não vai dar muito certo.  

(315) Geovane: Eu acho que a empresa tem o valor ... 

(316) Gabriela: A gente está começando do zero mesmo, zero, zero.  

(317) Pesquisadora: Por que vocês decidiram começar do zero, zero? 

(318) Gabriela: Porque eu não gosto do jeito que está sendo feito. 

(319) Geovane: Por isso! 

(320) Gabriela: Tá, continua [fala direcionada ao Geovane].   

  

Gabriela não deu continuidade à discussão com a pesquisadora.  

 

Análise do momento 10 

A discordância em relação à ideia que estava sendo desenvolvida por Beatriz e Laura 

levou Gabriela, com o apoio do Geovane, a construir uma nova ideia e desenvolver os cálculos 

relativos à quarta empresa de outra maneira [falas (314), (315) e (316)]. Gabriela e Geovane 

tentavam chegar a uma solução matemática baseada nas ideias que consideravam coerentes a 

partir dos dados presentes no artigo.  

Após explicar para a pesquisadora que não concordava com a forma como os cálculos 

estavam sendo desenvolvido por Beatriz e Laura [fala (318)], Gabriela retorna ao 

desenvolvimento dos cálculos com o Geovane, não criando possibilidades de a pesquisadora 

participar da discussão [fala (320)]. A leitura que Gabriela fez dos dados presentes na tabela e 

a sua discordância acerca do que foi desenvolvido por Beatriz e Laura pode ter levado a essa 

estudante a questionar acerca de quais resultados estavam sendo produzidos pelo grupo, o que 

parece indicar uma possibilidade de produção de conhecimento reflexivo.  

 

Momento 11 

Beatriz e Laura resolveram compartilhar as ideias com todo o grupo, gerando uma 

discussão referente as diferentes maneiras de calcular o tempo de retorno. Laura chamou todo 
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o grupo para a discussão, quando os integrantes do grupo se organizaram, Gabriela apresentou 

argumentos que tornaram seu cálculos mais plausíveis de serem adotados.   

Quando o grupo estava reunido discutindo, a pesquisadora se aproximou e solicitou 

que os estudantes a explicassem o que fizeram. Diante disso, Beatriz assumiu a tarefa de 

explicar o que o grupo tinha desenvolvido. Nico, Laura, Gabriela e Geovane ajudaram Beatriz 

a explicar para a pesquisadora. A explicação se caracterizou como uma oportunidade de o grupo 

refletir sobre as ideias que tinha desenvolvido e avaliá-las. A ideia da quarta empresa, como 

desenvolvida por Gabriela e Geovane, foi a mais aceita pelo grupo. Mesmo assim, o grupo 

destacou a importância de solicitar explicações do professor, autor do artigo, e sua avaliação 

em relação às ideias desenvolvidas pelo grupo para o problema proposto no projeto de 

Modelagem.  

(321) Laura: Resto do grupo, venham ouvir nossa opinião! 

  

Beatriz tentou explicar o que tinha feito e falou o que não estava entendendo: 

(322) Beatriz: [...] mas eu também não entendi mesmo o que significa essas 

siglas [do artigo]. 

(323) Gabriela: Não faz sentido vocês fazerem conta para isso. 

(324) Geovane: Primeiro vocês pegaram os menores valores, acho que isso é 

meio estranho. 

(325) Beatriz: O que eu iria fazer era pegar isso aqui ... [o orçamento total da 

empresa que ela criou]. 

(326) Gabriela: E dividir pelo valor total, o valor anual. 

(327) Beatriz: ... e dividir por cento e vinte mil.  

(328) Laura: Que deu dois anos. 

(329) Gabriela: O nosso deu cinco anos. 

(330) Geovane: O nosso deu cinco anos. 

(331) Beatriz: Como é que vocês fizeram? 

(332) Gabriela: A gente fez média e não pegou os menores valores porque 

enquanto um valor é o menor o de cima é o maior de todos, eles vão se 

compensando. 

(333) Geovane: Ou seja, a mão de obra é cara, mas em compensação os 

materiais são baratos [...]. 

(334) Gabriela: Eles não tem uma ordem.  

(335) Nico: A gente pegou a mão de obra mais barata, o material mais 

barato, [...]. 

(336) Geovane: Isso é estranho, você não pode pegar um trem de um, um trem 

de outro ... 

(337) Laura: A gente criou uma nova empresa ... 

(338) Gabriela: Com os menores valores! 

(339) Geovane: A empresa mais barata do mundo ... 

(340) Laura: A gente criou uma empresa! 

(341) Gabriela: Vocês inventaram uma empresa!  

(342) Laura: A gente inventou uma empresa! 

(343) Gabriela: Tá, com essa empresa são dois anos, com uma empresa 

racional são cinco. 
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(344) Nico: Nós notamos uma coisa aqui, quanto maior o investimento, mais 

rápido foi o tempo de retorno.  

[...] 

(345) Beatriz: [...] é justamente, os negócios mais caros foi o que demorou 

menos tempo [...]. 

(346) Gabriela: Porque vocês não sabem o que significa essas siglas, só que 

eu acho que as siglas não são necessárias, é o valor total, é o valor anual que 

se tem e pronto, não tem tanto problema assim.  

(347) Beatriz: Mas é muito diferente, cinco anos de dezessete.  

(348) Nico: Porque tem as outras coisas. 

(349) Gabriela: Só que dezessete é o ano mais ... 

(350) Beatriz: Máximo. 

(351) Gabriela: ... o valor máximo, tem treze, tem quinze anos. 

(352) Nico: Será que esse tempo de retorno ... 

(353) Gabriela: Suposição não vai fazer diferença, ela pode ser qualquer 

coisa, pode ser sei lá ... 

(354) Nico: Será que existe a possibilidade desses dezessete anos ser o tempo 

que fica sem pagar nada. 

(355) Gabriela: Não, [...], para mim a gente já acabou isso, já.   

 

Pouco tempo depois, a pesquisadora se aproximou e questionou o grupo sobre o 

desenvolvimento do projeto: 

(356) Pesquisadora: Me contem em qual momento vocês estão no projeto? 

(357) Laura: Têm três resoluções para o nosso problema, a gente está 

tentando entender qual é a certa. 

(358) Pesquisadora: Quais são as três? 

(359) Beatriz: Uma longa história, uma longa história ...  

 

Beatriz pegou uma folha com as anotações e começou a explicar:  

(360) Beatriz: No primeiro, a gente inventou uma empresa com os valores 

mais baratos, para cada uma das coisas que vai precisar para implantar 

energia. A gente pegou e fez, porque o IF gasta por ano cento e vinte mil de 

energia que é um valor fixo ... 

(361) Pesquisadora: Ok.  

(362) Beatriz: ... a gente fez como se a gente tivesse uma economia de treze 

por cento nesse cento e vinte mil por ano, por causa da energia solar, deu 

quinze mil e seiscentos. A gente pegou esse valor total do que precisa para 

implantar a energia solar e dividiu por quinze mil e seiscentos, deu dezessete 

anos e meio para suprir o gasto. 

(363) Pesquisadora: Sim. 

(364) Beatriz: Só que ela fez diferente [aponta para a Gabriela]. Ela não usou 

essa porcentagem com o tanto de economia que iria ter por mês, ela supôs 

que a economia fosse de cem por cento, o tempo que iria levar para pagar, 

para ter de economia o que gastou para implantar a placa solar foi de cinco 

anos. 

(365) Geovane: Cinco vírgula alguma coisinha. 

(366) Beatriz: Cinco vírgula alguma coisa anos. O Nico tentou fazer um outro 

negócio que era pegar todo o dinheiro que iria gastar durante vinte e cinco 

anos, que é a vida útil da placa solar, e somou com ... 

(367) Gabriela: Quem falou que vinte e cinco anos é a vida útil da placa? 

(368) Beatriz: Aqui ... [aponta para a tela do computador]. 
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(369) Laura: O artigo. 

(370) Beatriz: ... e somou com o preço de duas vezes do inversor, que o 

inversor só vale por dez anos... 

(371) Laura: Durante vinte e cinco anos teria que trocar o inversor duas 

vezes. 

(372) Beatriz: ... ele diminuiu o valor que iria gastar com a energia pelo valor 

que iria usar para pagar os inversores. Ele usou esse valor que sobrou para 

fazer... o que Nico? 

(373) Nico: Foi o tanto que a porcentagem anual que a gente iria conseguir 

economizar, tipo assim, eu tenho um período total de tempo, os vinte e cinco 

anos, quanto que eu iria tirar no ano que ao invés de pagar de uma vez seria 

o parcelado. Em vez de eu pagar de uma vez, quanto que no prazo de vinte e 

cinco anos, eu poderia tirar da verba total do ano para pagar o total nos vinte 

e cinco anos. 

(374) Beatriz: Só que não deu para terminar o cálculo, não. 

(375) Nico: E o cálculo ficou meio sinistro. 

 

O grupo demonstrou não ter entendido a ideia do Nico. 

(376) Pesquisadora: E no próximo encontro qual desses três modelos vocês 

vão dar prioridade ou utilizar os três? 

(377) Gabriela: O que o Valcimar falar que está certo.  

(378) Pesquisadora: Esse artigo para vocês tem tanta validade assim? 

 

O grupo confirmou que sim e demostrou grande confiança na avaliação do professor, 

autor do artigo.  

(379) Pesquisadora: Pensando no que vocês produziram, qual desses modelos 

ou quais desses modelos vocês acreditam que são viáveis?  

(380) Geovane: Bem, a gente pegaria a ideia de cada um ... 

(381) Beatriz: Bom, eu acho que o melhor é esse daí [aponta para Gabriela], 

primeiro eu tinha feito esse. 

(382) Laura: Eu também acho. 

(383) Pesquisadora: Qual? 

(384) Beatriz: O modelo que não usou porcentagem, que pegou como se a 

economia fosse de cem por cento, porque a partir de quando você implanta a 

energia solar ela já ... 

(385) Gabriela: Já gera. 

(386) Geovane: Já é de cem por cento. 

(387) Beatriz: E o que gera de energia por ano é de quarenta e nove mil e 

não sei quantos quilowatts e o que o IF gasta é quarenta e um mil. Então, 

sobra energia.  

[...] 

 

O grupo voltou a falar da importância da opinião do professor e das dúvidas em relação 

ao significado das siglas. Então, a pesquisadora questionou o que eles pretendiam ao solicitar 

as informações ao professor:  

(388) Pesquisadora: Então, vocês vão procurar o Valcimar com dois 

propósitos: que ele esclareça os significados das siglas e que venha validar 

os modelos que vocês fizeram. [...] Qual o propósito que vocês vão procurar 

o Valcimar? 
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(389) Laura: Eu estava pensando em perguntar para ele qual é o modelo que 

ele usou. 

(390) Pesquisadora: E vocês acham mesmo que tem um modelo correto? 

(391) Nico: Tem um mais econômico. 

(392) Beatriz: Eu acho que se ele usou aquelas porcentagens ali é porque ele 

... 

(393) Gabriela: É porque precisa. É isso que eu estou falando, perguntar para 

ele o que é relevante para o cálculo [...]. 

(394) Beatriz: Porque a gente também pode montar um modelo como se 

tivesse cem por cento de economia todo mês. Isso seria um modelo nosso [...]. 

  

Na continuidade, acabou o tempo da aula.  

 

Análise do momento 11 

Entre as falas (321) e (343) foram confrontadas as duas ideias desenvolvidas para a 

criação da quarta empresa. Gabriela e Geovane questionaram a coerência dos procedimentos 

adotados por Beatriz e Laura e estas estudantes não conseguiram defender suas ideias. Gabriela 

e Geovane apresentaram alguns argumentos que fizeram prevalecer o que eles desenvolveram.  

Essa discussão parece ter sido uma boa oportunidade de os estudantes perceberem que, 

ao utilizar a Matemática de diferentes maneiras, chegarão a resultados diferentes e que os 

resultados obtidos dependem das escolhas de quem constrói os modelos matemáticos, 

indicando possibilidades de produção de conhecimento reflexivo. 

Beatriz, com a ajuda do Nico, Laura, Gabriela e Geovane, explicou para a pesquisadora 

que existiam três ideias, o que representou uma oportunidade de analisar as diferenças entre as 

ideias desenvolvidas por eles [entre as falas (357) e (378)]. A pesquisadora aproveitou para 

indagar o grupo sobre o entendimento de certezas e incertezas na utilização da Matemática para 

obtenção de uma solução matemática para o problema proposto no projeto de Modelagem [fala 

(379)]. Pareceu-me, pelas falas dos estudantes, que eles ainda consideravam que existiria um 

modelo ideal ao qual eles não souberam chegar [falas (389) e (391)].  

A ideia sugerida pelo Nico não se referia à criação de uma quarta empresa. Mesmo 

assim, Gabriela criou barreiras para que a ideia fosse discutida [falas (346), (353) e (355)]. Nico 

admitiu que teve dificuldade para dar continuidade à sua ideia, não conseguindo desenvolvê-la 

matematicamente [fala (375)].  

Enquanto Beatriz explicava a ideia do Nico, Gabriela questionou a validade das 

informações [fala (367)], as quais foram validadas por Beatriz e Laura por serem informações 

presentes no artigo [falas (368) e (369)]. Essa atitude da Gabriela pode ter relação com o status 

do Nico no grupo. Cabe destacar que a ideia dele foi acolhida no subgrupo formado por ele, 
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Beatriz e Laura, sem a presença da Gabriela, quando foram percebidas dificuldades para dar 

continuidade à ideia da quarta empresa [momento 9]. 

No decorrer da discussão, Gabriela criou diferentes argumentos que fizeram com que 

prevalecessem suas ideias. Primeiro, descartou a importância de o grupo entender os 

significados das siglas presentes no artigo [fala (322)], contrariamente ao que defendeu 

momento 8. Essa estudante defendeu que a empresa que foi criada por ela e pelo Geovane era 

a mais coerente [fala (343)] e, depois, considerou que as ideias do Nico se tratavam de 

suposições [fala (353)].  

A pesquisadora criou uma possibilidade de o grupo refletir sobre o que já tinha 

desenvolvido [falas (356) e (357)] e decidir sobre como continuar o desenvolvimento do projeto 

de Modelagem [falas (376) e (380)].  

Diante das dúvidas entre as diferentes possibilidades, Beatriz chega a mencionar 

também a possibilidade de construção de um modelo que fosse do grupo [fala (394)], ou seja, 

diferente do que estava produzido no artigo, ideia que pode ser resultante da discussão com a 

professora [no momento 9, fala (286)]. Essa ideia da Beatriz poderia enfraquecer o poder da 

Gabriela, pois não estaria relacionada diretamente ao artigo, mas não foi dada continuidade 

devido ao fato de o tempo da aula ter finalizado.     

Da análise realizada pelo grupo, a ideia desenvolvida por Gabriela e Geovane foi 

considerada a mais coerente [das falas (381) até (387)]. Mesmo assim, o grupo não tinha 

segurança quanto à coerência da solução encontrada e destacava a necessidade de essa ser 

validada pelo autor do artigo. Laura ressaltou a importância de o autor validar uma das ideias 

que seria a adotada pelo grupo [fala (389)] e foi apoiada pela Gabriela [fala (393)]. Dessa forma, 

é possível perceber como o desenvolvimento do projeto de Modelagem está vinculado pelos 

integrantes do grupo ao artigo e, consequentemente, à voz do seu autor e ao TCC de Gabriela e 

Laura.   

Uma análise das três ideias desenvolvidas pelo grupo leva-me a compreender que as 

ações desenvolvidas pelos estudantes estavam direcionadas à utilização dos dados do artigo, a 

busca por compreensão de como os resultados do artigo convergiam com as soluções obtidas 

pelo grupo e a investigação de outras possiblidades além do artigo para conseguir chegar a uma 

solução matemática.  
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6.3.4 Encontro do dia 27-04-2015  

O grupo se reuniu com a pesquisadora no espaço da sala de aula, por um período de 

aproximadamente quarenta minutos. Nesse encontro, estavam presentes os seguintes 

integrantes do grupo: Adriana, Beatriz, Gabriela, Geovane, Laura e Nico.  

 

Momento 12  

Ao começar a reunião, Gabriela informou aos colegas que não encontrou os 

professores para esclarecer as dúvidas sobre o artigo, mas que teve acesso aos dados das contas 

de energia da instituição50, as faturas da CEMIG. Ela sugeriu que o grupo utilizasse esses dados, 

dando, portanto, outro direcionamento para o grupo chegar a uma solução matemática.  

(395) Gabriela:  Só que eu estou com os dados das contas de energia, tipo 

quanto que o IF consome e quanto ele gasta por ano de verdade.  

[...] 

(396) Beatriz: Aqui, então, vamos fazer o seguinte, aquele negócio lá mesmo 

de que a gente teria cem por cento de economia. 

(397) Gabriela: Não, é o seguinte, a gente tem o total que o IF gasta, tipo de 

verdade, não o que ele calculou [dados presentes no artigo], das contas do IF. 

Então, acho que não existe tanto ... É só o tanto que ele gasta de energia e o 

dinheiro.  

(398) Beatriz: É, uai, é o tanto que gasta ... 

(399) Gabriela: E o valor ...  

(400) Beatriz: É isso que estou falando ... 

(401) Gabriela: E o valor que ... 

(402) Beatriz: Aquele valor que você achou lá ... 

(403) Gabriela: Aquele não, o valor tipo mão de obra, cabo, esses trem assim, 

esse é o valor. 

(404) Beatriz: Vai somar tudo, vai dividir o valor que gastou por esse.  

 

Gabriela concordou com a Beatriz. Depois, essa estudante saiu da sala por algum 

tempo e a Beatriz iniciou uma discussão sobre a escrita do relatório, o que se constituiu como 

um novo momento para o grupo (Momento 13). 

 

Análise do momento 12 

Diante da dificuldade de encontrar os professores que o grupo considerava terem 

autoridade para explicar as dúvidas originadas da leitura do artigo e validar os cálculos que 

estavam realizando e por faltar apenas uma semana para a apresentação do projeto, Gabriela 

redirecionou a forma como o grupo estava calculando o tempo de retorno, destacando que 

deveriam utilizar dados reais [fala (395)]. Ou seja, eles usariam os dados da fatura da CEMIG 

                                                           
50 A pesquisadora não teve acesso a esses dados. 
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ao invés dos dados presentes no artigo. Essa estudante teve acesso aos novos dados depois do 

último encontro do grupo.  

Entretanto, Gabriela não esclareceu a diferença entre esses dados em relação aos do 

artigo. Por serem faturas da CEMIG parece que são dados da mesma natureza dos apresentados 

no gráfico da figura 6.5. É possível considerar, também, que esses novos dados podem 

corresponder à ideia do Nico de buscar dados atualizados [momento 5, fala (103)], o que, 

naquele momento, não foi aceito pela Gabriela. 

É possível compreender que apresentar esses dados ao grupo poderia conferir poder à 

Gabriela na finalização do projeto de Modelagem, pois ela não conseguiu encontrar os 

professores e não tinha uma explicação para os significados das siglas, mas apresentava novos 

dados que seriam válidos para o desenvolvimento dos cálculos [fala (397)].  

 

Momento 13 

Após a saída da Gabriela, Beatriz fala sobre a necessidade de organizar a escrita do 

relatório. Ela recorre ao roteiro do relatório (FIGURA 6.3) e assume a tarefa de dividir as tarefas 

para a escrita do relatório. Assim como no momento 1, a tarefa relacionada à realização dos 

cálculos tem destaque na discussão. Gabriela, ao retornar, concorda com o que foi decidido pelo 

grupo.  

(405) Beatriz: Tem que fazer o relatório, não é galera? 

 

O grupo começou a refletir sobre o que tinha sido feito para contemplar a solicitação 

da professora acerca do relato de cada encontro. Então, Beatriz resolveu seguir o roteiro 

proposto para o relatório escrito:  

(406) Beatriz: Deixa eu pegar o roteiro lá que a gente tem que dividir os 

negócios que a gente tem que fazer [...].  

 

Beatriz pegou o roteiro e começou a ler: 

(407) Beatriz: Tem introdução [lendo o roteiro]. 

(408) Laura: Deixa eu falar? 

(409) Beatriz: Pode ser, você quer ficar com essa parte? 

(410) Laura: Quero. 

(411) Beatriz: Narrativa da organização [lendo]. 

(412) Geovane: Cada um vai ficar com uma parte? 

(413) Beatriz: Deixa eu ver, número três, descrição das variáveis 

consideradas [lendo]. 

(414) Adriana: Nós somos seis, essa daqui dois fazem [aponta para o item 2]. 

 

Beatriz concordou e continuou lendo:  
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(415) Beatriz: Número quatro, cálculos realizados na modelagem [lendo]. 

(416) Adriana: Eu quero fazer esse. 

 

Beatriz olhou para o Geovane e perguntou: 

(417) Beatriz: Você já tinha, não é Geovane, você falou que queria fazer 

cálculo, não é? 

(418) Geovane: Pode ser. 

(419) Beatriz: Porque desde o primeiro dia ele falou que queria fazer os 

cálculos.  

(420) Geovane: É verdade, é verdade. 

 

Beatriz continuou a leitura dos tópicos:  
(421) Beatriz: E considerações finais [...]. 

(422) Adriana: Deixa eu fazer o três, então. 

(423) Geovane: Os cálculos seriam aquilo que a gente fez mesmo, não é? 

(424) Beatriz: É o que você e a Gabriela fizeram. 

(425) Pesquisadora: Geovane, por que você escolheu isso? 

(426) Geovane: Eu prefiro a parte que eu sei mais. 

 

A pesquisadora perguntou se o grupo concordava de ser Geovane o responsável pelos 

cálculos e o grupo concordou: 

(427) Nico: Eu concordo e as notas dele também concordam. 

[...] 

(428) Laura: [...], mas aqui, entra no ITA [Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica] que você [Geovane] será o meu orgulho.  

 

Beatriz voltou a ler o roteiro e tentou definir as tarefas: 

(429) Beatriz: Introdução, Laura. [...]. Descrição das variáveis 

consideradas, Adriana ... 

[...] 

(430) Beatriz: Cálculos realizados na modelagem, o Geovane; considerações 

finais, acho que eu quero. 

(431) Nico: E eu? 

(432) Adriana: Você e a Gabriela vão fazer ... 

(433) Laura: Tem a Roberta. 

(434) Beatriz: Eles vão fazer esse daqui [item 2], o Nico, a Roberta e a 

Gabriela fazem esse grandão aqui. Eles dividem entre eles as coisas. 

 

Logo depois, Gabriela chegou.  

(435) Pesquisadora: Vamos ver se a Gabriela concorda com a divisão? 

(436) Beatriz: É mesmo! 

(437) Adriana: Gabriela, você concorda do Geovane ficar com os cálculos 

realizados na modelagem? 

(438) Geovane: Mas não é só isso não, gente. 

(439) Gabriela: Não entendi. 
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Beatriz explicou para Gabriela o que eles estavam decidindo naquele momento. Esta 

estudante concordou as decisões do grupo e Beatriz continuou explicando. Após as decisões 

sobre a divisão das tarefas para a escrita do relatório, a pesquisadora perguntou ao grupo sobre 

as escolhas em relação ao desenvolvimento do projeto, constituindo-se um novo momento para 

o grupo (Momento 14).  

 

Análise momento 13 

Assim como no momento 1, Beatriz assumiu a tarefa de dividir as tarefas para a escrita 

do relatório a partir do roteiro [fala (406)]. Cabe destacar que, nas duas situações, Gabriela não 

estava presente quando Beatriz assumiu essa tarefa. Isto pode indicar uma possível mudança no 

status da Beatriz na ausência da Gabriela, ou seja, Beatriz assume o status de liderança e, com 

isso, direciona o grupo a desenvolver a tarefa que, para ela, torna-se importante naquele 

momento. Apesar de não ter decidido a tarefa que realizaria, devido à sua ausência, Gabriela 

aceitou a divisão de tarefas como foi realizada pelo grupo.  

O roteiro determinou as seções do relatório a serem escritas e aconteceu uma divisão 

de tarefas baseada nas seções e na quantidade de integrantes do grupo. Nessa divisão, não 

aconteceram associações das tarefas com as ações dos integrantes do grupo no decorrer do 

desenvolvimento do projeto Modelagem.  

Adriana não lembrou da Roberta como integrante do grupo ao considerar que eram 

apenas seis integrantes [fala (414)], o que pode estar relacionado ao status da Roberta no grupo.   

Laura solicitou ficar responsável pela introdução [falas (408) e (409)], isso pode 

indicar o fato de ser uma parte que requer explicar sobre o sistema fotovoltaico, tema sobre o 

qual ela tem propriedade, por ser o tema do seu TCC. Adriana solicitou a tarefa de desenvolver 

os cálculos [fala (416)], mas essa tarefa é direcionada pela Beatriz para o Geovane, que a aceita 

[das falas (415) até (420)]. Então, Adriana solicita ficar com a tarefa que se relaciona mais 

aproximadamente com o desenvolvimento dos cálculos [fala (422)]. Beatriz resolveu ficar com 

as considerações finais, como já mencionado por ela anteriormente [momento 1, fala (7)]. Dos 

estudantes que estavam presentes, Nico foi o único que não se posicionou sobre o que gostaria 

de desenvolver. 

Geovane justificou para a pesquisadora que fazer os cálculos era uma das tarefas que 

ele fazia melhor [fala (426)]. Mais que isso, os outros integrantes do grupo concordaram ser 

Geovane o responsável por essa tarefa devido à relação dele com a Matemática a partir de seu 

desempenho na disciplina de matemática [falas (427) e (428)].  Mas, ao ser definida que essa 
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tarefa seria realizada por ele, não estava claro para ele o que o grupo estava considerando como 

solução matemática [fala (423)].  

Diante da atitude do Nico de esperar a decisão do grupo acerca da tarefa que iria 

realizar, ele foi vinculado ao item (narrativa da organização do grupo) que não tinha sido 

escolhido pelos demais estudantes presentes e, coincidentemente, era o que parecia mais 

trabalhoso, como destacado pela Adriana [fala (414)]. Na relação entre quantidade de 

integrantes do grupo, Adriana definiu este como o único item que seria desenvolvido por mais 

de um integrante. Por fim, Nico e as integrantes que estavam ausentes, Gabriela e Roberta, 

foram vinculadas a esse item.  

A definição das tarefas da Beatriz e do Geovane pode informar sobre o status já 

ocupados por eles em outras atividades escolares: Beatriz, em relação à tarefa de escrever a 

conclusão dos trabalhos; e Geovane, pela sua relação com a Matemática. 

Chega-se à divisão de tarefas a partir da estrutura do roteiro do relatório como segue 

no Quadro 6.1. 

 
QUADRO 6.1: Divisão de tarefas para a escrita do relatório 

 

Tópicos Integrantes responsáveis pelo 

desenvolvimento 

1- Introdução Laura 

2- Narrativa da organização do grupo  

Gabriela, Nico e Roberta 

3- Descrição das variáveis consideradas na 

modelagem do problema 

Adriana 

4- Cálculos realizados na modelagem Geovane 

5- Considerações finais Beatriz 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

 

Momento 14 

Após as decisões sobre a divisão das tarefas para a escrita do relatório, a pesquisadora 

questionou o grupo sobre as escolhas em relação ao desenvolvimento do projeto, 

especificamente sobre como chegar a solução matemática. Isso desencadeou reflexões sobre o 

que o grupo escolheu e sobre como proceder para a realização dos cálculos a serem 

desenvolvidos pelo Geovane. 
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(440) Pesquisadora: Sim gente, vocês resolveram adotar quais hipóteses? 

quais dados? empresa fictícia? 

(441) Beatriz: Sim, a gente adotou a empresa fictícia com a média das outras. 

(442) Adriana: Na verdade não é a média, a gente escolheu os preços ... 

(443) Beatriz: Não, eles fizeram a média. 

(444) Gabriela: E alguém perdeu a folha [com as anotações]. 

 

O grupo não sabia onde estava a folha com as anotações e Geovane decidiu refazer os 

cálculos: 

(445) Geovane: Eu faço. 

(446) Pesquisadora: A partir dessa média, vocês consideram que é mais 

vantajoso ou não a implantação desse sistema de energia solar aqui no IF? 

(447) Beatriz:  É vantajoso sim. 

 

Gabriela justificou que era coerente fazer a média:  

(448) Gabriela: [...] porque enquanto um é maior o de cima é menor [...].  

[...] 

(449) Pesquisadora: Então, essa alternativa de criar uma empresa, a empresa 

4, é uma proposta para o projeto de Modelagem, o caminho para responder 

o problema que vocês criaram, ou uma possibilidade de não repetir o que o 

professor fez? 

(450) Gabriela: Não repetir. 

 

O grupo concordou com a Gabriela. 

(451) Pesquisadora: Se vocês não tivessem essa preocupação, vocês teriam 

escolhido essa alternativa? 

(452) Gabriela: Não. 

 

O grupo concordou com a Gabriela. 

(453) Pesquisadora: Qual seria a alternativa? 

(454) Gabriela: Pegar os dados que estão lá. 

(455) Beatriz: Pegar qualquer uma das empresas.  

(456) Gabriela: Tanto a 1, quanto a 2, como a 3. 

(457) Pesquisadora: Vocês avaliariam cada uma dessas empresas e 

verificariam qual a melhor? 

(458) Adriana: Acho que escolheria a 1. 

(459) Geovane: Acho que a 1. 

(460) Beatriz: Acho que escolheria a 1 e calcularia só para ver quanto tempo 

iria levar para recuperar o dinheiro. 

  

Os integrantes do grupo demonstraram concordar com a escolha da empresa 1. Então, 

Geovane resolveu entender sobre os cálculos que ele ficou responsável por desenvolver: 

(461) Geovane: Vai ter que calcular quanto tempo as placas solares 

funcionam, para ver quantos anos de lucro vai ter? 

(462) Laura: Você está falando da vida útil da placa? 

(463) Geovane: Isso. 

(464) Laura: Mas isso já é tabelado, é vinte e cinco. 
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(465) Geovane: Tá, tem vinte e cinco anos de vida útil, para chegar, precisa 

de dez anos a partir de dez anos vai ter o lucro. Eu vou ter que falar o lucro 

que teve nesses quinze anos ou não? 

(466) Gabriela: Nos vinte e cinco anos. 

(467) Geovane: Nesses quinze porque dez foi para pagar? 

(468) Gabriela: É lucro. 

(469) Geovane: Então, vai ter que calcular esse lucro? 

(470) Gabriela: Não, o total. 

(471) Laura: O que a gente está caçando é o tempo em que a placa vai se 

pagar e não o que vai ganhar de lucro, a gente não está calculando isto. Mas 

uma coisa que você tem que colocar é que não são só as placas, têm os 

inversores por exemplo, os inversores de dez em dez anos tem que trocar. 

(472) Adriana: São dez anos. 

(473) Geovane: É o que estou perguntando, vai ter que calcular isso? 

(474) Adriana: Só vai calcular se o tempo... 

(475) Gabriela: O nosso trabalho para no tempo. 

 

Geovane pegou o celular, acessou algum arquivo e começou a fazer anotações no 

caderno. Depois disso, a reunião foi finalizada.  

 

Análise do momento 14 

Os questionamentos da pesquisadora levaram o grupo a refletir sobre as suas escolhas 

e sobre quais escolhas fariam caso não existisse uma solução no artigo [falas (440), (446), (449), 

(451), (453) e (457)]. Ficou evidenciado que a ideia de criar a quarta empresa foi uma estratégia 

para não repetir o que já estava presente no artigo. Mas não aconteceram questionamentos por 

parte dos estudantes e da própria pesquisadora se esse procedimento convergia com a proposta 

do projeto de Modelagem. O grupo concordou com Gabriela [fala (450)] quando esta afirmou 

que o objetivo foi fazer diferente do que estava no artigo.   

Geovane assume a tarefa de desenvolver os cálculos, visto o que já tinha sido definido 

no momento anterior. Para isso, buscou esclarecimentos sobre o que desenvolver 

matematicamente, sobre o que calcular, explicação que foi conduzida por Adriana, Beatriz, 

Gabriela e Lorena [das falas (461) até (475)]. Parece que a tarefa de desenvolver os cálculos 

pelo Geovane trata-se de um procedimento a partir da explicação das integrantes do grupo, ou 

seja, ele colocaria em termos matemáticos o que foi decidido pelo grupo.  

 

6.3.5 Encontro do dia 28-04-2015  

Neste dia, no tempo da aula de matemática, um horário (cinquenta minutos), o grupo 

se reuniu no laboratório de informática. Neste encontro, estavam presentes todos os integrantes 

do grupo.  
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Momento 15 

Ao se organizarem no laboratório, Beatriz orientou o grupo para iniciar a escrita do 

relatório. Esta integrante do grupo explica para Roberta, que estava ausente no encontro 

anterior, sobre a tarefa que o grupo tinha definido para ela. Cada integrante ligou um 

computador e começou a desenvolver suas tarefas. Esse momento destaca, especificamente, 

como foi conduzida a escrita do tópico 2 do roteiro do relatório.  

Roberta se aproxima da Laura, que explicou para ela a sua tarefa: 

(476) Roberta: O que tem que fazer? 

(477) Laura: Tem que falar... [inaudível]. 

(478) Roberta: Eu sei, mas eu não sei como é que eu vou fazer. 

 

Em seguida, Roberta chamou Gabriela: 

(479) Roberta: Gabriela, vamos fazer o nosso trabalho? 

 

Gabriela não se aproximou da Roberta. Então, Roberta se aproximou da Adriana. Esta 

estudante explicou para ela que nas discussões do grupo houve três linhas de pensamento. Em 

seguida, Roberta, com mais clareza sobre o que deveria fazer, definiu sua tarefa:  

(480) Roberta: Eu vou escrever sobre a linha de pensamento da Beatriz. 

(481) Beatriz: Qual foi minha linha de pensamento? 

(482) Roberta: Você escreve sobre a sua [Gabriela] e Nico escreve sobre a 

dele. Nós estamos escrevendo sobre as linhas de pensamento, não é? 

(483) Beatriz: Verdade. 

(484) Roberta: É mais fácil ela [Gabriela] escrever sobre a dela mesmo, o 

Nico escrever sobre a dele e eu escrevo com você. 

 

Depois de algum tempo, Roberta se aproximou da Beatriz que estava ao lado da 

Adriana. Estas estudantes explicaram para Roberta sobre o que ela precisaria escrever. Ao 

mesmo tempo, Nico falou para Gabriela que não lembrava do que tinha proposto: 

(485) Nico: Foi do tempo de retorno, [...]. Nem eu lembro mais. Vamos tirar 

essa parte? Eu falo outra coisa. 

 

Gabriela chama o grupo: 

(486) Gabriela: Galera, é o seguinte, Nico não consegue explicar a ideia dele, 

ele não consegue lembrar como ela era. A gente vai tirar ela da história? 

(487) Roberta: Se a gente não lembra, vamos nos esforçar para lembrar. 

(488) Gabriela: A gente pode falar que teve outra ideia, só que ela não foi 

muito coerente. 

(489) Nico: Viável, não foi viável. 

(490) Gabriela: Ela não foi coerente para o tema do trabalho e ponto final.  

(491) Nico: Ela [professora ou pesquisadora] vai querer saber qual que era a 

outra ideia.  
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Adriana e Laura sugeriram que o Nico perguntasse para a professora: 

(492) Laura: Gente, pergunta para ela, para a Ana [...]. 

(493) Adriana: Você não falou que a Ana tinha entendido [...]. 

(494) Gabriela: Eu acho que a Ana falou que entendeu só para ele parar de 

encher o saco. 

(495) Adriana: Pergunta a ela, Nico. 

 

O grupo continuou discutindo. Nico tentava resolver o que fazer a partir da opinião da 

Gabriela: 

(496) Nico: Agora, o que eu falo lá na frente, na apresentação? 

(497) Gabriela: Nada, vai falar só as linhas de raciocínio aceitas. 

(498) Nico: Qual vai ser minha parte para falar lá na frente? 

(499) Gabriela: A gente fala disso depois. 

(500) Nico: Então, eu estou sem nada para fazer. 

  

Depois de poucos minutos, o tempo da aula é finalizado.  

 

Análise do momento 15 

Beatriz orientou o grupo para que aquele momento fosse destinado à escrita do 

relatório. Especificamente, a escrita do tópico 2 do roteiro do relatório (Narrativa da 

organização do grupo) foi planejada para ser desenvolvido por três integrantes do grupo: 

Gabriela, Nico e Roberta.  

Roberta, que não estava presente no encontro anterior, aceitou a divisão das tarefas 

para a escrita do relatório sem questionamentos e buscou entender sobre a tarefa que foi 

escolhida por outros integrantes do grupo para ser desenvolvida por ela [falas (476) e (479)]. 

Roberta tentou se juntar a Gabriela para desenvolver o trabalho [fala (479)], mas esta não se 

disponibilizou a orientá-la.  

Cabe destacar que Roberta solicitou a Gabriela e não solicitou ao Nico, que também 

ficou responsável por essa parte. Isso pode estar relacionado ao poder da Gabriela a partir de 

sua relação com o tema, o que poderia contribuir para Roberta desenvolver sua parte. É 

importante mencionar que, em outro momento [momento 8, fala (264)], a própria Roberta 

solicitou que o grupo permitisse que o Nico desenvolvesse suas ideias. Além disso, é possível 

perceber a existência de uma parceria entre os dois a partir da fala da professora sobre a 

organização do grupo na seção 6.2.  

Roberta definiu uma divisão de tarefas para o desenvolvimento do tópico 2 de maneira 

a tornar independente as tarefas desenvolvidas pelos três integrantes [falas (480), (481) e (484)]. 

Mais que isso, a tarefa pela qual ela se responsabilizaria estava vinculada ao que foi realizado 
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pela Beatriz em encontros anteriores. Sobre essa divisão realizada pela Roberta, é possível 

destacar que ela e a Beatriz já desenvolveram outras parcerias como explicitado na descrição 

presente na segunda seção deste capítulo. Mais que isso, também é possível considerar que 

Beatriz exercia uma liderança no grupo e que Roberta precisava de uma parceria para 

desenvolver a tarefa que ela não conseguiria sozinha, pois não esteve presente ou não se 

envolveu em diversos momentos do desenvolvimento do projeto de Modelagem.   

A forma como Roberta dividiu as tarefas responsabilizou Nico a escrever sobre sua 

ideia, cujo desenvolvimento ele já não lembrava [fala (485)]. Por não lembrar da ideia, Nico 

ficou sem uma tarefa para desenvolver nessa etapa e se mostrou preocupado em ter o que falar 

na apresentação para a turma [falas (496), (498) e (500)]. Para Nico, a escrita do relatório era 

uma prévia organização da apresentação do projeto para a turma. Portanto, não escrever a sua 

ideia, significava não ter o que falar na apresentação para a turma.  

Gabriela descartou a possibilidade de discutir a ideia do Nico, invalidando-a no 

desenvolvimento do trabalho [falas (486), (488), (490), (494) e (497)]. Nico esboçou uma 

tentativa de validar a sua ideia, mas não apresentou argumentos para defender a sua coerência. 

Mesmo diante do esforço de Adriana, Laura e Roberta em ajudar o Nico a buscar estratégias 

para lembrar a sua ideia, inclusive recorrer à lembrança da professora [falas entre (492) e (495)], 

Gabriela descarta a ideia dele e não o ajuda a encontrar possibilidades de desenvolver outra 

tarefa [fala (497) e (499)]. Ao finalizar a reunião, não se tinha definido uma nova tarefa para o 

Nico.  

 

6.3.6 Encontro dos dias 02 e 03 de maio de 2015 

Os estudantes criaram um grupo no WhatsApp e se comunicaram para a finalização do 

trabalho. Nos dias 02 e 03 de maio de 2015 trocaram várias mensagens. Essa discussão não foi 

previamente agendada, portanto, não contou com a participação da pesquisadora.  No grupo, 

constam mensagens de todos os integrantes, exceto da Roberta que não tinha acesso ao 

aplicativo. Trata-se de mensagens de texto e mensagens de voz. Na transcrição dessas 

mensagens, reescrevo o texto desconsiderando a linguagem que coloquialmente é usada para a 

comunicação nesse aplicativo, por exemplo, as palavras abreviadas. Dessa maneira, as 

transcrições, que seguem nessa seção, são reconstruções de parte das mensagens do grupo pela 

pesquisadora.  
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Momento 16 

O grupo discutiu principalmente sobre as demandas para concluir o relatório, a 

construção da apresentação em PowerPoint e algumas decisões acerca dos cálculos realizados. 

Destaca-se a solicitação do Nico por uma tarefa para ser desenvolvida por ele e a mudança da 

responsabilidade da realização da tarefa de desenvolver os cálculos que era do Geovane e passa 

a ser, também, da Gabriela.  

(501) Gabriela: Seguinte galera, manda as respectivas partes do trabalho 

para Beatriz o mais rápido possível! 

(502) Nico: A minha parte foi cancelada, agora eu não sei o que fazer. 

(503) Beatriz: A Roberta e a Laura me mandaram. 

(504) Nico: Tem parte ainda para fazer? 

(505) Nico: Estou sem parte, Beatriz.  
  

Em várias mensagens, Beatriz e Gabriela solicitam que Nico se responsabilizasse por 

disponibilizar as mensagens do grupo do WhatsApp para a produção do relatório e esclarecem 

que isso é parte a ser desenvolvida na produção do relatório:  

(506) Nico: Então, vou falar do que cada um fez no trabalho. Durante o 

trabalho? 

(507) Gabriela: Isso. 

(508) Nico: Ok, vou escrever algo e mando.  

  

Na sequência das mensagens, Gabriela solicitou as partes do relatório já escritas: 

(509) Gabriela: Beatriz, te mandei a minha parte escrita. Pode me mandar o 

que o pessoal já te mandou? 

(510) Beatriz: Eu mandar para você agora? 
  

Beatriz esclareceu que depois enviaria, pois tinha desligado o computador: 

(511) Gabriela: Pode ser amanhã ou depois, eu só queria ler antes de 

imprimir. 

(512) Adriana: Beatriz, te mandei a minha parte, verifica se ficou boa.  

(513) Laura: Gabriela, eu te mandei a introdução no dia que fiz, mas amanhã 

vou te mandar a que refiz. 

(514) Adriana: Gabriela, o que achou da minha parte? 

(515) Gabriela: Mas não temos que colocar como obtivemos os dados das 

contas de energia? 

(516) Beatriz: E como nós obtivemos os dados da conta de energia? 

(517) Gabriela: Pegamos o valor mensal pago em energia no campus com 

meu orientador de TCC e somamos.  

  

Adriana questionou a origem dos dados: 

(518) Adriana: Acabei de ver que os dados da energia do campus também 

estão no artigo.  

(519) Gabriela: Nós pegamos a conta, a tarifazinha, a mesma que chega na 

sua casa, eles calcularam [os autores do artigo], é diferente. Nós pegamos 
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conta por conta, mês por mês, e o Geovane somou. Nós já tínhamos esses 

dados por causa do nosso TCC.  

(520) Beatriz: Gabriela, falta na sua parte a média dos valores de cada 

produto. Isso é importante. 

 

Na sequência das mensagens, Gabriela decidiu refazer os cálculos. Adriana, Gabriela 

e Beatriz continuaram discutindo sobre a produção do grupo para a escrita do relatório e o que 

deveria constar na apresentação: 

(521) Beatriz: É para colocar nos slides tudo que está no trabalho escrito? 

(522) Gabriela: Dos métodos é para colocar só os utilizados [tratam-se das 

linhas de pensamento]. 

(523) Beatriz: A parte do Geovane já está feita.  

(524) Gabriela: Olha, fazer a média novamente está um saco. 

  

Gabriela chegou a um resultado diferente do que foi calculado pelo Geovane: 

(525) Gabriela: Gente, meu resultado deu diferente do Geovane, a gente está 

fazendo novamente. Então, vamos demorar um pouco. 

(526) Beatriz: Ok. O título do trabalho é Modelagem Matemática? 

(527) Gabriela: Coloca isso como subtítulo do trabalho. 

(528) Beatriz: Viabilidade de implantação das placas fotovoltaicas. 

(529) Gabriela: Cálculo do retorno do tempo monetário do investimento 

necessário para a implantação do sistema fotovoltaico. 

(530) Gabriela: Viabilidade é o meu TCC. 

(531) Beatriz: Beleza.  

  

Depois de calcular, Gabriela compartilhou o resultado com o grupo: 

(532) Gabriela: Gente, deu só dois anos e seis meses. Se for só isso, eles 

não vão pensar nem duas vezes para colocar. Se for só isso, meu TCC 

está lindo.  

  

Beatriz não concordou com a mudança que teria de ser feita para introduzir o novo 

resultado encontrado pela Gabriela: 

(533) Beatriz: Mas Gabriela, vai ter que fazer tudo novamente, 

inclusive o raciocínio. Se for para fazer isso, eu não vou ter como fazer. 

(534) Geovane: Eu não vou fazer isso, não. Ela [professora ou 

pesquisadora] quer uma coisa simples, não a explicação do universo 

com a Matemática.   

 

Na sequência das mensagens, Gabriela argumentou que seria necessário deixar claro 

os procedimentos utilizados:  

(535) Gabriela: Eu só estou falando para simplesmente colocar na 

explicação. Simplesmente falar que não estamos considerando qualquer 

manutenção necessária. Assim fica bem mais fácil, a gente não fica errado 

por não colocar isso de manutenção porque o nosso trabalho visa somente o 

tempo para a instalação.  
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Geovane concordou: 

(536) Geovane: Acho que pensamos meio que juntos. 

(537) Beatriz: Então, vou mandar o trabalho e vocês colocam isso. 

(538) Gabriela: É o único jeito de resolver as coisas nesse grupo, ter mentes 

conectadas.  

  

Na sequência das mensagens, Gabriela escreveu sobre sua atuação na escrita do 

relatório: 

(539) Gabriela: Sabia que eu estou até agora editando esse trabalho?  

(540) Gabriela: Colocando mensagens que o Nico deveria ter mandado, 

arrumando parte errada que a Adriana não corrigiu e agora introdução. Eu 

também tenho muita coisa para fazer, fala sério!  

(541) Beatriz: Eu também fiz um monte de coisa que não era da minha parte, 

tanto é que coloquei nome nelas. Ninguém deu sinal de vida, fica difícil. 

 

Análise do momento 16 

Beatriz se responsabilizou pela tarefa de organizar o relatório a partir das partes 

desenvolvidas pelos integrantes do grupo, mas essa tarefa estava subordinada à Gabriela, que 

destacou a necessidade de ler o que foi realizado pelo grupo [falas (501), (509) e (511)]. Adriana 

e Laura consideram ser importante a avaliação da Gabriela acerca do que elas tinham 

desenvolvido [falas (512), (513) e (514)]. Dessa forma, mesmo sendo a Beatriz que estava 

organizando o relatório, era Gabriela que decidia sobre ele. Isso se repete também na escolha 

do título do relatório, no qual Gabriela faz uma distinção entre o projeto de Modelagem e seu 

TCC [entre as falas (526) e (530)].  

Beatriz também se responsabilizou pela tarefa da produção dos slides para a 

apresentação do grupo, mas essa tarefa também estava subordinada à Gabriela [falas (521) e 

(522)]. Por fim, Gabriela corrigiu o que foi feito, deixando da maneira que considerava 

pertinente. Destaca-se, portanto, as lideranças da Beatriz e Gabriela, sendo que a liderança da 

Beatriz é subordinada à da Gabriela. 

Nico solicitou ao grupo, especificamente a Beatriz, uma tarefa para ser desenvolvida 

por ele, devido ao fato de ter ficado sem tarefa, pois a sua ideia foi cancelada [falas (502), (504) 

e (505)]. Beatriz e Gabriela solicitaram que o Nico se responsabilizasse por organizar os anexos 

com as mensagens do grupo no WhatsApp, mas parece que ele não acolheu essa tarefa e resolveu 

tentar desenvolver outra tarefa: escrever sobre a atuação dos integrantes do grupo [falas (506) 

e (508)]. Depois disso, Nico não se manifestou sobre o desenvolvimento de alguma das tarefas, 
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a proposta por Beatriz e Gabriela ou a que ele resolveu desenvolver. Posteriormente, a tarefa 

sugerida ao Nico foi desenvolvida pela Gabriela [fala (540)].     

Adriana identificou que os dados que Gabriela dizia que eram novos já tinham sido 

utilizados pelo grupo e estavam presentes no artigo [fala (518)]. Mas Gabriela insistiu em 

defender que a fonte dos dados era outra [fala (519)]. Apesar de não ter tido acesso a esses 

dados, entendo que são os mesmos e Gabriela obteve um valor próximo ao obtido antes pela 

Beatriz e Laura no encontro do dia 14-04-2015, no momento 7, com os quais Gabriela não havia 

concordado [fala (258)].   

Mesmo com a discordância da Beatriz e do Geovane [falas (533) e (534)], Gabriela 

refez os cálculos desenvolvidos por este. Para Beatriz, a atitude da Gabriela representava mais 

trabalho. Geovane, por sua vez, defendeu que o que já tinha feito iria satisfazer a pesquisadora 

ou professora. Mas Gabriela justificou a necessidade de proceder com coerência para explicar 

a seleção das variáveis [fala (535)], parece que estava claro para a Gabriela que a escolha das 

variáveis interfere nos resultados obtidos. Dessa forma, é possível dizer que, para essa 

estudante, o desenvolvimento dessa atividade favoreceu a percepção de que a Matemática não 

é neutra.  

O resultado obtido pela Gabriela a fez dialogar com o objetivo do seu TCC, ela 

considerou que tal resultado poderia ter implicações positivas para seu trabalho e a 

possibilidade de implementar o sistema fotovoltaico na instituição [fala (532)]. Dessa forma, as 

ações da Gabriela estavam também direcionadas para o desenvolvimento do seu TCC. 

Enquanto, isso, Beatriz e Geovane buscavam finalizar um trabalho escolar da disciplina de 

matemática [falas (533) e (534)].   

 

6.3.7 Apresentação do projeto para a turma  

Neste dia, 04-05-2015, o grupo apresentou o projeto de Modelagem para a turma, 

utilizando uma apresentação em PowerPoint.   

 

Momento 17 

A apresentação seguiu uma organização parecida com a divisão de tarefas para a 

produção do relatório escrito. Na apresentação, todos os integrantes do grupo falaram sobre 

algum aspecto do trabalho. Por vezes, quando surgiam algumas dúvidas, houve intervenções da 

professora, da pesquisadora, de outros estudantes e dos próprios integrantes do grupo.   



180 

 

No Quadro 6.2, segue a ordem da apresentação e a atuação de cada estudante na 

apresentação.  

 
QUADRO 6.2: Divisão de tarefas para a apresentação do grupo 

 

Tópicos Integrantes responsáveis  

Introdução Laura 

Linha de raciocínio desenvolvida por Beatriz e 

Laura 

Roberta 

Linha de raciocínio desenvolvida por Gabriela e 

Geovane 

Nico 

Trajetória do grupo nos encontros para o 

desenvolvimento do projeto 

Beatriz 

Apresentação das variáveis utilizadas a partir do 

conteúdo presente no artigo (SANTANA; 

ANDRADE, 2014) 

Adriana 

Cálculos Gabriela e Geovane 

Conclusão Beatriz 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

Seguem abaixo os textos presentes nos slides que Roberta e Nico apresentaram: 

Linha de raciocínio 1: No artigo em que foi baseado o projeto havia três 

empresas. Elas pegaram os produtos que tinham o menor custo de cada empresa e com 

isso montaram uma quarta empresa. Havia uma sigla no artigo que ninguém sabia o 

que significava, então elas pensaram que talvez seria a porcentagem de economia de 

energia (em dinheiro) que seria gerada por ano. Então, somaram o gasto dos produtos 

e dividiram o total pelo valor da porcentagem de economia gerada por ano pelas placas 

solares. Assim, descobriram quantos anos demorariam para a economia gerada pelas 

placas solares pagarem o investimento inicial de sua instalação. O tempo foi de 

aproximadamente 17 anos. (Texto do Slide apresentado pela Roberta) 

 

Linha de raciocínio 2: Em vez de pegarem os menores custos de cada 

empresa, fizeram a média dos valores dos produtos das 3 empresas porque perceberam 

que as empresas que apresentavam valores muito altos para um produto, apresentavam 

valores baixos para outros. Montaram uma quarta empresa com a média das outras 3 

empresas e somaram o valor total dos produtos. Por fim, dividiram este valor pelo 

total da conta de energia anual gerada pelo IFMG em 2014. Portanto, eles 

consideraram que a partir de quando as placas fossem instaladas, elas produziriam 

toda a energia necessária para o campus e não seria necessário pagar nenhum valor à 

Cemig. O tempo encontrado foi de 2,6 anos. (Texto do Slide apresentado pelo Nico) 

   

Após a apresentação da Roberta e do Nico, a professora questionou o grupo sobre os 

diferentes resultados, as linhas de raciocínio:  

(542) Professora: Volta lá que eu não entendi isso [...]. 
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(543) Beatriz: A gente vai explicar... 

(544) Professora: Como que foi a quarta empresa desse grupo? 

(545) Beatriz: Essa quarta empresa aqui, a gente pegou os menores valores 

de cada empresa, só que o seguinte, a gente usou o tempo e a economia lá foi 

de aproximadamente treze por cento por ano. No caso do segundo raciocínio, 

da Gabriela e do Geovane, eles pegaram como se fosse cem por cento de 

economia por ano ... 

(546) Professora: Como se fosse suprir o IF ... 

(547) Beatriz: Isso, como se fosse suprir todo o IF. 

(548) Professora: ... que é bem irreal, não é? 

(549) Beatriz: Meio irreal, mas a gente acabou ficando com esse daqui, só 

para ter uma ideia de quanto tempo que iria demorar se fosse cem por cento 

utilizado ... 

(550) Professora: Mas, é bem discrepante esses dados. E na prática como é 

que é isso? 

(551) Beatriz: Na prática, esse valor aqui seria bem maior porque têm 

imprevistos, pode estragar alguma coisa e também tem a vida útil dos 

inversores que é de dez anos [...].  

(552) Professora: Mas eu questiono na prática o seguinte: alguém já fez isso, 

já existe uma experiência concreta e que alguém está usando essa energia 

fotovoltaica, é possível produzir cem por cento de energia na prática? 

 

Gabriela, Laura, Adriana e Nico ajudaram Beatriz responder a pergunta da professora. 

Segue parte dessa explicação: 

(553) Gabriela: [...] no nosso caso, a gente só considerou o valor da 

instalação. Por isso, o valor é tão baixo, mas têm várias outras variáveis que 

mudam um pouco esse tempo, é um pouco maior que dois anos, só que também 

têm os inversores [...]. 

(554) Professora: Então, as variáveis suas são diferentes das variáveis do 

outro modelo.  

(555) Beatriz: Sim. 

(556) Laura: O investimento que a gente está pagando é o investimento 

inicial. 

[...] 

  

Após explicar à professora, o grupo continuou apresentando.  

 

Análise da momento 17 

Apesar de a dúvida da professora ter sido em relação ao que foi apresentado por 

Roberta e Nico, inicialmente foi a Beatriz quem assumiu a responsabilidade de explicar para a 

professora [fala (543)]. Roberta, por sua vez, não se manifestou. Nessa discussão, o 

questionamento da professora se refere a diferença entre o que o grupo propõe no projeto de 

Modelagem e o que obteve como solução matemática.  Em outras palavras, a professora 

percebeu um distanciamento entre a solução matemática e a efetivação da implantação do 

sistema fotovoltaico na situação real [falas (544), (546), (548) (550) e (552)].  
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Além disso, a professora ressaltou que foram utilizadas diferentes variáveis nas 

escolhas do grupo para chegar a diferente soluções matemática, esclarecendo sobre a não 

neutralidade da Matemática na produção dos resultados [fala (554)].  É possível afirmar que 

ficou claro para o grupo que a seleção das variáveis interferiu na solução obtida, portanto, 

compreendendo a não neutralidade da Matemática na produção da solução. 

 

6.4 Classificação dos momentos 

Considerando os momentos que foram apresentados na seção anterior, classifico-os 

em três grupos, nos quais as ações dos estudantes estavam direcionadas à: obtenção de uma 

solução matemática para o problema proposto no projeto de Modelagem [A]; produção do 

relatório [B]; e, apresentação do projeto de Modelagem para a turma [C]. Alguns momentos 

estão relacionados a apenas uma dessas classificações e outros são momentos relacionados a 

mais de uma (TABELA 6.7).  

 

TABELA 6.7: Relação entre as direções das ações dos estudantes e os momentos 

 

Direções das ações dos estudantes Momentos 

A 2 até 12 

B 1 e 13 

C 17 

A e B 14 

B e C 15 

A, B e C 16 

 

Fonte: Produzida pela autora 

 

Em particular, apoiada no estudo de Freitas (2013), que discute sobre a matematização 

no desenvolvimento de um projeto de Modelagem orientado segundo a abordagem teórica da 

Educação Matemática Crítica, a classificação A envolve não somente aspectos dos momentos 

que abordam diretamente a Matemática, mas o  entrecruzamento de diferentes questionamentos 

trazidos das atividades escolares e extraescolares vivenciadas pelos integrantes do grupo, que 

foram abordados no decorrer no desenvolvimento do projeto de Modelagem.   
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Próximo passo 

Antes de dar continuidade à análise, dedico o capítulo 7 para a apresentação dos 

sujeitos da pesquisa a partir dos seus envolvimentos no desenvolvimento do projeto de 

Modelagem, retornando à análise, em segundo nível, no capítulo 8. Essa opção é para que os 

sujeitos da pesquisa sejam apresentados considerando suas ações que, como já foi possível 

perceber, definem diferentes tipos de envolvimento no desenvolvimento do projeto de 

Modelagem. Trata-se de apresentar os sujeitos da pesquisa de uma forma peculiar: como 

sujeitos que integraram um grupo, no âmbito de uma turma, que já têm relações constituídas 

entre eles, e que desenvolveram um projeto de Modelagem com um determinado tema e com 

demandas específicas para sua realização.    

Do mesmo modo que pode representar uma pausa na análise, o próximo capítulo pode 

contribuir para a compreensão da Divisão do Trabalho no desenvolvimento do projeto de 

Modelagem, pois possibilitará apresentar aspectos que envolvem os status dos sujeitos desta 

pesquisa no grupo, corroborando com os aspectos que já se fazem perceber na discussão 

apresentada neste capítulo. 
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Capítulo 7                                                                                                              

Os envolvimentos dos sujeitos da pesquisa no desenvolvimento                     

do projeto de Modelagem 

 

Pesquisadora: Eu acho que o interessante da sua fala é que não é possível 

entender a divisão de tarefas em uma atividade de Modelagem sem entender 

a dinâmica da turma. 

Professora: Não, eu acho que não. É muito claro para mim que já os 

acompanho ver essa relação que é um espelho do que acontece em sala de 

aula. De certa forma, não consegue se desvincular do que acontece fora 

daquela prática só da Modelagem.  

Pesquisadora: No caso dessa turma que já trabalha junta, esse é o terceiro 

ano, não é isso?  

Professora: Sim, é o terceiro ano.  

Pesquisadora: Isso já está um pouco pré-determinado. 

Professora: Com certeza! 

Pesquisadora: Então, não tem como analisar essa divisão de tarefas sem olhar 

para a historicidade do próprio grupo na sala. 

Professora: Com certeza. 

(PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Esse trecho da entrevista, leva-me a considerar que, para a professora, as relações entre 

os estudantes no desenvolvimento do projeto de Modelagem foram influenciadas por diversos 

fatores, dentre eles: seus históricos enquanto estudantes, as relações deles no decorrer de suas 

trajetórias escolares naquele contexto e nas relações que já estavam estabelecidas entre eles. 

Nessa direção, compreender como os sujeitos da pesquisa se envolveram no projeto de 

Modelagem pode apresentar entendimentos sobre seus status no grupo. Dessa forma, 

favorecendo entender a Divisão do Trabalho entre os integrantes do grupo no desenvolvimento 

do projeto de Modelagem. 

Na primeira seção deste capítulo, busco entender sobre os envolvimentos dos sujeitos 

da pesquisa no desenvolvimento do projeto de Modelagem a partir dos dados das entrevistas 

(com o grupo e com a professora) e do que foi apresentado no capítulo seis. Na segunda seção, 

classifico as formas como se eles envolveram no projeto de Modelagem. Na terceira seção, 

apresento reflexões acerca das opções teórico-metodológicas que me levaram a escrever este 

capítulo.   
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7.1 Os envolvimentos dos sujeitos da pesquisa 

A apresentação dos envolvimentos dos sujeitos da pesquisa51 se dará pela ordem 

alfabética dos seus pseudônimos.  

 

Adriana 

As ações da Adriana estavam direcionadas à produção da solução matemática para o 

problema do projeto de Modelagem. Em poucos momentos, especificamente na presença da 

Laura, suas ações também estiveram direcionadas à compreensão do tema do projeto de 

Modelagem e de como se efetivaria a implantação do sistema fotovoltaico na instituição. 

Como pode ser entendido a partir da momento 13, do capítulo anterior, seu 

envolvimento, relacionado principalmente com a produção da solução matemática, justifica sua 

solicitação para ser responsável pela parte matemática na produção do relatório. Depois, devido 

à escolha do grupo pelo Geovane para a realização dessa tarefa, essa estudante solicitou ficar 

responsável pelo tópico 3 do roteiro do relatório (FIGURA 6.3), descrição das variáveis 

consideradas na modelagem do problema, tarefa mais próxima da que foi solicitada por ela 

anteriormente.  

Na entrevista, ela esclareceu que suas ações estavam direcionadas às tarefas 

relacionadas à produção da solução matemática: 

Adriana: E eu já estava meio que fazendo essa parte, aí eu meio que já... 

Beatriz: Descrição das variáveis. 

Adriana: É, eu já estava mexendo com isso. 

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

Beatriz 

As ações da Beatriz estavam direcionadas a atender às demandas de uma atividade 

escolar, especificamente da disciplina de matemática. Em relação ao envolvimento dessa 

estudante, prevaleceram ações direcionadas à produção da solução matemática para o problema 

do projeto de Modelagem e a outras demandas quanto à organização da atividade escolar, a 

produção do relatório e apresentação em PowerPoint. E, por vezes, suas ações chegaram a 

eliminar possibilidades de o grupo avançar em discussões que favoreceriam a compreensão do 

tema do projeto de Modelagem e de como se efetivaria a implantação do sistema fotovoltaico 

na instituição. 

                                                           
51 Será notável que algumas apresentações serão mais curtas ou mais longas. Isso aconteceu devido às 

possibilidades encontradas nos dados produzidos nas entrevistas.  
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Na entrevista, Beatriz, juntamente com outros integrantes do grupo, destacou que seu 

envolvimento no desenvolvimento do projeto de Modelagem apresentava aspectos comuns ao 

envolvimento em outras atividades escolares: 

Pesquisadora: Beatriz, em alguns momentos você expressava o interesse de 

finalizar logo o projeto, ou seja, resolver rapidamente o que precisava fazer. 

Isso te levou a tomar determinadas atitudes quanto a sua atuação nas tarefas 

no desenvolvimento do projeto? 

Beatriz: Eu acredito que sim, porque eu não gosto muito de ficar demorando 

demais para fazer as coisas. Igual, o nosso projeto, eu acho que a gente 

demorou tempo demais em algumas coisas que não precisava. É porque é 

assim, às vezes a gente tentava resolver o negócio, aí a gente falava, falava, 

falava e não resolvia nada e eu não gosto disso. Eu gosto de começar a fazer 

um negócio e terminar logo porque senão eu perco a minha linha de 

raciocínio todinha.  

Pesquisadora: E isso te levou a tomar determinadas atitudes, a desenvolver 

algo, a assumir determinadas tarefas no desenvolvimento do projeto? 

Beatriz: Acredito que sim, porque na maioria das vezes eu começava e falava 

“gente, vamos fazer a conta aqui”, aí começávamos a fazer as contas.  

Adriana: Foi assim que a gente teve nossa primeira linha de raciocínio ... 

[...] 

Beatriz: É, a gente fez rapidinho é porque eu realmente não gosto de ficar 

demorando muito para fazer o negócio, eu sou mais prática.  

Geovane: Normalmente, é a Beatriz que comanda o grupo.  

Beatriz:  [...] a gente separa as partes, mas normalmente eu estou em todas 

as partes. Na apresentação mesmo, eu falei acho que um pouquinho em cada 

parte, menos na introdução e na descrição das variáveis. Eu sempre estou no 

trabalho inteiro.  

Pesquisadora: Então, eu posso dizer que a Beatriz exerce liderança no grupo? 

Geovane: Isso. 

Nico: É. 

Beatriz: É, mais ou menos. 

 

Todos concordaram. 
Nico: [...], em tal área, tal pessoa tem mais autoridade, mas vamos dizer que 

a Beatriz possui uma autoridade maior em todas as áreas. 

Beatriz: Uma autoridade soberana. [risos] 

[...] 

Nico: Mas eu posso dizer que isso é, normalmente, algo bom, que precisa 

colocar as coisas no eixo. Mas pode ser algo, normalmente não é, mas poderia 

ocasionar em alguém que está tendo alguma ideia e a Beatriz querendo 

apressar, fazer a pessoa desistir da ideia. 

Beatriz: É, o negócio é que eu... 

Nico: Você tenta, ela acelera. 

Beatriz: Eu acelero mais porque muitas vezes o trabalho não anda se não 

acelerar... 

Nico: Se não xingar, brigar ... 

Beatriz: ... então, por isso que eu ficava toda hora, gente vamos logo, não sei 

o quê. Porque fica falando, falando, falando e não sai nada. Por isso que eu 

faço isso, para o trabalho andar.  

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 
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Como confirmado pelo grupo no trecho acima, Beatriz exerceu liderança no 

desenvolvimento do projeto de Modelagem, reproduzindo um status que essa estudante já 

ocupava no desenvolvimento de outras atividades escolares em grupo.  

 

Gabriela 

As ações da Gabriela estavam direcionadas, principalmente, para a produção da 

solução matemática, mas também para a compreensão do tema do projeto de Modelagem e de 

como se efetivaria a implantação do sistema fotovoltaico na instituição. Gabriela desenvolvia 

seu TCC com o mesmo tema do projeto de Modelagem. Isso favoreceu que esta estudante 

exercesse liderança no grupo:      

Pesquisadora: Gabriela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como 

sua relação com o tema interferiu na sua atuação no desenvolvimento do 

projeto. 

Gabriela: Como assim, especificamente? 

Pesquisadora: Eu percebi que você tem uma relação com o tema do trabalho, 

é o tema do seu TCC. Isso influenciou de que maneira na sua atuação no 

desenvolvimento do projeto? 

Gabriela: Obter a maioria dos dados que a gente [inclui a Laura] já tinha. 

Então, não precisava ficar procurando [...]. Então, essas coisas que geram 

mais dúvidas a gente já sabia porque a gente já estava mexendo com isso há 

mais tempo que o resto do pessoal.   

Pesquisadora: Eu percebi no desenvolvimento das reuniões que muitas 

questões o grupo solicitava que você respondesse. Concordam? 

 

O grupo concordou. 
Pesquisadora: E isso implicava em quais caminhos o grupo escolheu seguir 

porque às vezes você concordava ou discordava da posição do grupo. De que 

forma você acredita que isso interferiu nas escolhas do grupo? 

Gabriela: É porque o resto do pessoal não tinha muita ideia, não sabia nem o 

que que era energia fotovoltaica. Então, tipo assim, explicando o que eu já 

sabia isso foi ajudando a mudar as decisões do grupo. 

Nico: Foi igual eu falei, a Beatriz exerce autoridade sobre tudo, mas as coisas 

específicas como é o caso da energia solar, como é o trabalho da Gabriela 

foi um consenso, ela e a Laura porque é o trabalho delas, elas já estão 

pesquisando, se elas não soubessem...  

Beatriz: Se tinha alguém para saber sobre a energia solar era a Gabriela e a 

Laura. 

Nico: ...porque é o trabalho delas, se elas não soubessem! 

Pesquisadora: Então, será que a Gabriela teve alguma autoridade sobre as 

escolhas que o grupo fez no desenvolvimento do projeto? 

 

Todos concordaram. 
Nico: Ela, como, se orientou, ela falou tipo não, está puxando para esse lado, 

esse lado vai dar errado, vamos para esse lado que é melhor. 

Beatriz: É. 

Adriana: A gente estava tendo outras ideias, nem lembro, de calcular outras 

coisas, ela falou não precisa, nosso foco é esse. 
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Beatriz:  Tanto é que a gente teve um monte de linha de raciocínio, teve a 

nossa, teve a do Nico, teve a das meninas e no final a gente escolheu a mais 

simples.  

Pesquisadora: De quem foi a mais simples? 

Beatriz:  A da Gabriela. 

 (GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

A professora explicou como percebeu que a relação da Gabriela com o tema do projeto 

de Modelagem favoreceu seu status de liderança no grupo: 

Professora: [...] é o tema do TCC que ela vai desenvolver. Então, ela meio que 

foi direcionando e vamos fazer isso e acabou que todo mundo acatou. Então, 

ela é a que eu acho que mais [...], ela que dava a palavra final, ainda mais 

que estava relacionado com o trabalho que ela vai fazer. Então, quando tinha 

qualquer dúvida em cima do trabalho, era ela quem falava.. [...].  

(PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Geovane 

Geovane foi um integrante do grupo que apresentou poucos questionamentos acerca 

do que envolvia a situação real da qual originou o problema do projeto de Modelagem, suas 

ações estavam direcionadas a atender às demandas de produção da solução matemática para o 

problema do projeto de Modelagem. Sua relação com a Matemática na condição de estudante 

lhe conferiu um status diferente dos outros integrantes no grupo. Ele foi direcionado para 

desenvolver uma tarefa que demandava conhecimentos matemáticos:  

Pesquisadora: Essa ideia do Geovane desenvolver os cálculos foi dele, mas 

também foi do grupo, teve a aceitação do grupo.  

Gabriela: É, porque ele é muito bom em Matemática. Isso é algo que ele é 

bom, colocar ele para escrever seria algo, tipo assim, por quê, para quê? 

Beatriz: Ele é realmente muito bom em exatas, então. É porque cada um tem 

mais facilidade em alguma coisa, não é? Eu tenho mais facilidade em letras, 

o Nico tem mais facilidade em humanas e a Gabriela também é muito boa em 

exatas, só que o Geovane... 

Gabriela: É melhor. 

Beatriz: ... acho que ele se destaca mais. 

Gabriela: Na sala. 

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

Contudo, mesmo diante desse status, Geovane estava subordinado à liderança da 

Gabriela, como explicou a professora:   

Pesquisadora: E o Geovane? 

Professora: [...]. Então, de certa forma, ele tem um certo poder, digamos, 

matemático, assim. [...], como nas questões difíceis ele se sai bem, então eles 

veem como ele é inteligente, como ele é bom em Matemática.  

[...] 

Pesquisadora: Eu percebi que no momento em que era para resolver os 

cálculos, Adriana, Beatriz e Laura se juntavam e os resolviam. Mas no 

momento de validar os cálculos, foi no último momento, na última reunião, 
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que tinha que alguém assumir aquela função, pegar, juntar o que foi feito, 

organizar, enfim deram poder ao Geovane. 

Professora: Elas fizeram os cálculos, mas elas estavam fazendo considerando 

algumas variáveis e no final, pelo o que foi falado hoje lá na apresentação, 

eles acabaram acatando o que a Gabriela fez. E você vê que não foi uma 

relação tranquila nesse aceite, pelo o que a Beatriz falou, que ela disse que 

isso foi muito tenso. Então, olhando de fora, porque eu não consigo, não é, a 

gente não estava dentro da dinâmica o tempo todo. Ó, a gente fez isso daqui, 

agora ela [Gabriela] quer fazer de outro jeito, então vamos deixar ela fazer 

que é ela que entende mais do negócio e eles desconsideraram todos os 

cálculos que eles tinham feito e eu vi eles fazendo.  

[...] 

Pesquisadora: Então, existem duas possibilidades para considerar em relação 

ao Geovane. Primeiro, ele tem o poder em relação à Matemática. 

Professora: Sim. 

Pesquisadora: E depois, [...], ele entendia matematicamente o que a Gabriela 

estava falando. 

Professora: Sim. Tanto é que ele não discutiu, pelo menos eu não ouvi ele 

discutindo nenhuma questão relacionada com o conhecimento da placa 

fotovoltaica, nada disso. Ele ficou no papel, digamos assim, [...], de fazer 

cálculo. Então, vocês vão discutir, vocês façam e depois vocês me passam o 

que é que eu tenho de fazer, que eu calculo. 

(PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Laura 

As ações da Laura estavam direcionadas para a produção da solução matemática e, é 

possível afirmar que em igual intensidade, para a compreensão do tema do projeto de 

Modelagem e de como se efetivaria a implantação do sistema fotovoltaico na instituição. Sua 

relação com o tema era semelhante à relação da Gabriela, as duas formavam uma dupla no 

desenvolvimento do TCC. Entretanto, Laura estava mais acessível à compreensão das ideias de 

outros integrantes do grupo acerca do tema em discussão, inclusive às ideias do Nico. Mas 

Laura, de certa maneira, estava subordinada à liderança da Gabriela.  

Na entrevista com o grupo, em poucos momentos, destacam-se aspectos sobre o 

envolvimento da Laura. De outra forma, na entrevista com a professora foi possível encontrar 

explicações sobre o envolvimento dessa estudante a partir da sua parceria com Gabriela:  

Professora: A Laura e a Gabriela são muito amigas, é uma relação de amizade 

desde que elas começaram. Então, eu imagino assim que não deve ter um 

trabalho que elas não fizeram juntas. Eu acho que a Laura acata mais as 

ideias da Gabriela, a Gabriela influencia mais a Laura que a Laura influencia 

a Gabriela. Eu falo isso porque quando a Laura estava com o Nico, é uma 

coisa que eu presenciei, longe da Gabriela, ela acatou o que ele dizia e foi ela 

que falou: eu acho que você tem que investir nisso porque você é bom nisso, 

você gosta disso. Quando ele estava argumentando, que foi a questão da 

porcentagem, analisar as variáveis lá, que eles não estavam entendendo o que 

significava aquilo e ele ficou levantando hipóteses, o que é isso, aí ele ficou 

explicando isso. E ela deu voz para ele, mas quando ela está junto com a 
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Gabriela, a Gabriela corta ele e em nenhum momento eu ouvi ela dizendo 

algo a favor dele, “não, vamos ouvir o que ele está falando”. 

(PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Nico 

Nico foi um integrante que desenvolveu muitas ações para a compreensão do tema do 

projeto de Modelagem e de como se efetivaria a implantação do sistema fotovoltaico na 

instituição. Ele desenvolveu pesquisas sobre o tema e apresentou, recorrentemente, novas 

informações nas discussões do grupo. Mas as duas estudantes que exerceram liderança no 

grupo, Beatriz e Gabriela, em diversos momentos, impediram as ações do Nico nessa direção:    

Pesquisadora: Gostaria que o Nico falasse da aceitação ou discordância do 

grupo em relação às suas ideias. 

Nico: Normalmente, a minha linha de raciocínio não é muito bem 

compreendida. Normalmente, não é uma linha de raciocínio tão explícita, é 

igual a Beatriz outro dia tinha falado. Minha linha de raciocínio lá no caso 

foi usar, eu acho que foi eu que tinha dado a ideia de usar os treze por cento, 

ser o tanto que economiza no ano. Então, a minha linha de raciocínio 

normalmente não é algo tão declarado. 

Beatriz: Não é muito entendível. 

Nico: Normalmente, é só o professor ou professora que entende. 

Beatriz: E quando entende. 

Nico: É, igual a Ana [professora]. Igual a minha ideia lá, que até depois a 

Beatriz colocou, foi a Ana que entendeu e soube explicar. 

[...] 

Roberta: As ideias dele são boas, só que ele não consegue expressar o que ele 

pensa. 

[...] 

Pesquisadora: Já que as pessoas dizem que não entendem as suas ideias, como 

você se sente e como você se posiciona a partir da concordância ou 

discordância dos demais integrantes em relação às suas ideias? 

Nico: Se eu tiver afim, se eu tiver com paciência eu explico, senão eu deixo 

para lá. 

Pesquisadora: E nesse projeto em específico, como você se sentiu, como você 

atuou a partir da concordância e discordância do grupo? 

Nico: Eu deixei pra lá porque nem eu mesmo estava compreendendo direito.  

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

Esse estudante encontrou resistências às suas ideias, mas também aceitação: 

Pesquisadora: A Roberta me falou hoje, no momento da entrevista, que 

concordava com as opiniões do Nico, pois tinham muitas coisas interessantes, 

mas que o grupo não concordava com ele e, consequentemente, ele não 

encontrou esse espaço para atuar. O que você acha? 

Professora: [...], que eles são mais cúmplices, eles andam mais juntos do que 

com o resto da turma. Agora tem uma coisa: essa questão deles não terem 

ouvido o Nico tem muito a ver também com a Gabriela, nessa relação de 

poder [...]. Então, ele fala as coisas e não é ouvido por ela. Então, quando 

teve o episódio da sala que acabou ficando a Gabriela e o Geovane de um 

lado, na sala de informática que ficaram os dois em um computador, e os 

outros ficaram no outro computador debatendo entre eles, você pode ver 
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depois na gravação que teve um momento em que as outras, inclusive a Laura, 

deu razão ao que ele estava fazendo e tentou parar para ouvir o raciocínio 

que ele estava seguindo. Então, ali ele teve uma certa voz e ainda ela [Laura] 

disse que ele era bom nisso, que ele deveria investir nisso. Só que quando 

entra a questão da Gabriela, ela não deu poder, não deu voz para ele, para o 

que ele falou.  

Pesquisadora: Então, seria o caso de que as ideias do Nico não ganharam 

espaço no grupo devido à não aceitação da Gabriela? 

Professora: Com certeza, principalmente dela. Você pode ter tido em algum 

momento a não aceitação de outros integrantes, mas eu acho que o mais 

evidente é ela, porque toda vez que ele falava ela cortava ele de alguma 

maneira. E assim, ficou claro, em todo momento em que ela não ouvia a 

opinião dele, o que eu presenciei, de todos os momentos que eu presenciei a 

discussão entre eles.  

(PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista) 

 

Ele também desenvolveu tentativas de abordar suas ideias matematicamente, mas tais 

ações não foram acolhidas pelo grupo ou não foram bem-sucedidas, como explicou na 

entrevista em grupo: 

Nico: É, e se eu desse bobeira, eu não iria ficar com nada. 

Pesquisadora: Por que Nico? 

Nico: Porque, apesar de ser um trabalho grande, eles pegaram para fazer e 

não ficou muita coisa. 

[...] 

Beatriz: É, mas inclusive ele deu modelo de ... 

Nico: Que só a Ana entendeu.  

Beatriz: ... ele deu uma linha de raciocínio, só que ele mesmo esqueceu, aí 

então [risos]. 

Nico: Só a Ana tinha entendido.  

[...] 

Laura: Mas a gente tentou entender, eu e a Beatriz tentamos entender, a gente 

até fez as contas para ele. Só que no final das contas, a gente perguntou para 

ele, a gente calculou, o que a gente faz com isso, aí ele, não sei.  

Beatriz: Foi hilário. 

Nico: Mas no final você [Beatriz] usou aquilo que eu tinha descoberto.  

Beatriz: Mais ou menos. 

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

Roberta 

Esta estudante foi a que teve uma menor atuação nas decisões do grupo, poucas vezes 

se manifestou ou apresentou ideias ao grupo. Ela considerou não ter tido oportunidade de 

discutir suas ideias: 

Pesquisadora: Como vocês avaliam a divisão de tarefas, ela aconteceu de 

maneira a segregar o grupo ou possibilitou que todos tivessem acesso a todas 

as ideias? 

 

Exceto a Roberta, todos concordaram que tiveram acesso. 
Roberta: Eu acho que foi segregado. 

[...] 
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Nico: Eu acho que isso varia de acordo com a pessoa. 

Beatriz: É, varia de acordo com a pessoa porque muitas vezes a gente faz um 

trabalho, aí tem aquela pessoa que participa de cada etapa. Mas tem gente 

que é mais assim, fica esperando saber o que é que ela vai fazer, entendeu. 

Nico: Eu posso dizer assim, o trabalho é dividido sim, é basicamente pela 

afinidade de cada um, mas tem o pessoal que já quer pegar e entender a parte 

dele toda, tipo assim: “para quê eu vou fazer essas contas?” e já tem aquele 

que quer fazer a parte dele, só a parte dele. 

Beatriz:  É, tem essa questão que vai de perfil. 

[...] 

Pesquisadora: Agora eu gostaria de ouvir a Roberta sobre essa questão aqui: 

a divisão de tarefas segregou ou possibilitou? 

Roberta: Segregou porque não adiantava eu opinar porque já tinha uma 

opinião formada. Então, eu fiquei só quieta no meu canto porque eu não iria 

ajudar de nada. Então, eu acho que segregou. Pode ser que eu seja a única 

que tenha sido segregada, já que é o que parece aqui, mas foi isso.  

Pesquisadora: Mas você chegou a concordar ou discordar? 

Roberta: Cheguei, eu entendi o que o Nico falou e eu achei que era viável, eu 

concordei com o que ele tinha falado, mas então... 

[...] 

Roberta: Eu era inútil, simples assim. 

Laura: Você não tentou, cara! 

Roberta: Eu tentei. 

Nico: Então, você fez alguma coisa.  

Geovane: Então, você não é inútil, ué! 

Roberta: Eu não fiz! 

Beatriz: Então, você fez alguma coisa. Se você tentou, você fez. 

Laura: Porque não tinha, cara. 

Nico: Eu não mudei nada, mas eu tentei. 

Geovane: A divisão do que fazer, realmente que a gente decidiu foi só no 

relatório mesmo.  

Adriana: Foi só na escrita ... Sim ela [Roberta] fez, ela escreveu.  

(GRUPO, 04-05-2015, entrevista) 

 

A partir desses trechos da entrevista, é possível relacionar o envolvimento da Roberta 

a um status de estudante excluída, em alguns momentos, do desenvolvimento do projeto de 

Modelagem.  

 

7.2 Classificação dos envolvimentos  

Partindo da seção anterior, classifico três tipos de envolvimentos: interessado no 

projeto de Modelagem como uma atividade escolar; interessado em compreender sobre como 

o projeto de Modelagem se efetivaria na situação real; e, à margem.   

O primeiro tipo de envolvimento está relacionado mais fortemente às tarefas 

direcionadas para a produção da solução matemática. O segundo tipo de envolvimento está 

relacionado às possibilidades de o ambiente de aprendizagem de Modelagem ser favorável, a 

partir das ações dos estudantes, à superação da encapsulação da aprendizagem escolar. Da 
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leitura de Engeströn (1991), entendo que a encapsulação da aprendizagem escolar é constituída 

a partir de abordagens que não possibilitam que os conhecimentos extraescolares sejam 

relacionados ao conhecimento produzido no contexto escolar.  

A terceira classificação relaciona-se aos status ocupados pelos sujeitos que indicam 

não envolvimento no desenvolvimento do projeto de Modelagem, nos seus diversos momentos, 

ou às resistências produzidas por outros integrantes quanto às suas ações no desenvolvimento 

do projeto de Modelagem.  

Esses tipos de envolvimentos não são fixos, mas foi possível perceber maior ou menor 

ênfase das ações dos estudantes em uma ou mais de uma classificação. Em particular, as duas 

primeiras classificações se relacionam diretamente ao sentido pessoal dos estudantes para seus 

envolvimentos no desenvolvimento do projeto de Modelagem, especificamente em 

determinadas tarefas. Como explica Bedny e Karwowsky (2004), a relação do sujeito com a 

tarefa é estabelecida a partir do sentido pessoal da mesma para ele.   

Essa classificação está organizada no Quadro 7.1 que será preenchido com as 

expressões “pouca ênfase” ou “muita ênfase”. Quando o espaço estiver em branco significa que 

tal classificação não se aplica ao referido sujeito, ou seja, um tipo de envolvimento que não 

corresponde, na minha interpretação, às ações do(a) estudante.    

  

QUADRO 7.1: Envolvimentos dos estudantes 

 

Estudante Interessado no 

projeto de 

Modelagem 

como uma 

atividade escolar 

Interessado em 

compreender como o 

projeto de Modelagem se 

efetivaria na situação 

real  

À margem 

Adriana Muita ênfase Pouca ênfase  

Beatriz Muita ênfase   

Gabriela Muita ênfase Muita ênfase  

Geovane Muita ênfase Pouca ênfase  

Laura Muita ênfase Muita ênfase  

Nico Pouca ênfase Muita ênfase Muita ênfase 

Roberta Pouca ênfase  Muita ênfase 

 
Fonte: Produzida pela autora 
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7.3 Reflexões teórico-metodológicas sobre a produção dos dados da pesquisa   

No decorrer da pesquisa de campo, observando o que estava sendo desenvolvido pelos 

grupos, buscando compreender o conceito de Divisão do Trabalho (ENGESTRÖM; 

SANNINO, 2010) e dialogando com o que estava sendo produzido no contexto da pesquisa, 

estive atenta às relações de poder entre os estudantes em grupo. Diante disso, optei por 

desenvolver entrevistas em grupo, o que, do meu ponto de vista, favoreceria a compreensão das 

relações de poder e considero que fui contemplada nesse aspecto.  

 Mas, ao optar por fazer a entrevista em grupo, não me atentei para a possibilidade de 

obter informações sobre cada um dos integrantes do grupo em particular. Isso não foi percebido 

no momento em que a pesquisa de campo estava acontecendo. Posteriormente, deparei-me com 

a tarefa de apresentar os sujeitos nesta tese e senti que essas informações seriam importantes. 

Então, optei por apresentar os sujeitos a partir dos seus envolvimentos no decorrer do projeto 

de Modelagem e percebo que essa opção favoreceu a análise dos dados, posso até afirmar que 

é parte da análise. 

Após escrever as duas primeiras seções deste capítulo, uma reflexão possível é que a 

dinâmica da pesquisa de campo e a minha relação com o referencial teórico, naquele momento, 

favoreceram a produção de um conjunto de dados. Mais que isso, evidenciaram como esses 

aspectos influenciaram a produção da tese.  

Meu propósito, ao apresentar essa reflexão, não é apontar o que poderia ter sido feito, 

até mesmo porque considero que a entrevista em grupo foi muito profícua para contemplar o 

objetivo desta tese, mas explicitar como este capítulo foi resultado de uma opção metodológica. 

Mais que isso, explicitar como o percurso da escrita me fez refletir sobre as minhas decisões no 

momento da pesquisa de campo.  
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CAPÍTULO 8                                                                                                                 

A Divisão do Trabalho no projeto de Modelagem: continuando a análise 

 

Neste capítulo, desenvolvi a discussão a partir de três categorias de análise. A primeira, 

denominada “A Divisão do Trabalho a partir da escolha do tema do projeto de Modelagem”, 

emergiu da compreensão de que a escolha do tema, relacionado ao TCC de duas integrantes do 

grupo, gerou status diferentes para essas estudantes em relação aos outros integrantes do grupo 

e resultou na constituição de relações de poder que definiram diversas decisões do grupo no 

desenvolvimento do projeto de Modelagem. A segunda, denominada “A Divisão do Trabalho 

na construção da solução matemática”, responde a questionamentos que deram origem à 

presente pesquisa, referentes a como se dá a divisão de tarefas entre os estudantes, integrantes 

do grupo, no desenvolvimento do projeto de Modelagem, inclusive quando a tarefa está 

relacionada à produção da solução matemática para o problema investigado. A terceira, 

denominada “A Divisão do Trabalho a partir do roteiro do relatório”, emergiu da compreensão 

de que a proposta de um roteiro para a elaboração do relatório do projeto de Modelagem 

favoreceu uma divisão de tarefas de natureza diferente de como aconteceu na segunda categoria, 

o roteiro influenciou a divisão de tarefas para a escrita do relatório e apresentação oral do 

projeto para a turma, o que seria avaliado (dado uma nota) pela professora. Este capítulo é 

constituído por três seções, cada uma corresponde a uma dessas categorias de análise. 

 

8.1 A Divisão do Trabalho a partir da escolha do tema do projeto de Modelagem   

O grupo fez a opção por um tema para o projeto de Modelagem que estava relacionado 

ao TCC de duas integrantes do grupo, Gabriela e Laura. Essa escolha teve como consequência 

a adoção de um artigo como referência para o desenvolvimento do projeto de Modelagem, 

mesma referência adotada no TCC dessas estudantes. Foram estabelecidas, então, relações entre 

o desenvolvimento do projeto de Modelagem com outra Atividade, a produção do TCC dessas 

estudantes. Essa relação envolveu, mesmo que de forma indireta, outros integrantes da equipe 

escolar, principalmente o professor que era o orientador do TCC e o professor que é o autor do 

artigo. Além disso, o desenvolvimento do projeto de Modelagem estava, ao mesmo tempo, 

sendo influenciado e influenciando o TCC dessas estudantes.  

Apoio-me em Engeström (2016, p.116), especificamente na discussão a partir da figura 

3.4, presente no capítulo 3 desta tese, para caracterizar essa relação (FIGURA 8.1). Estou 
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considerando o projeto de Modelagem como Atividade Central e o TCC de Gabriela e Laura 

como uma Atividade vizinha (Atividade de produção-de-sujeito).    

  

FIGURA 8.1: Relação entre o projeto de Modelagem e o TCC de Gabriela e Laura 

 

 
 

Fonte: Produzida pela autora 

 

No caso do presente estudo, a escolha do tema pelos estudantes já fez prevalecer 

relações desiguais entre os integrantes do grupo. A partir dos dados da entrevista, que seguem 

abaixo, é possível afirmar que, inicialmente, os status de Gabriela e Laura já eram diferentes 

dos demais integrantes do grupo, pois elas tinham mais poder que eles.  

[...] como é o trabalho da Gabriela, foi um consenso, ela e a Laura porque é 

o trabalho delas, elas já estão pesquisando, se elas não soubessem... (NICO, 

04-05-2015, entrevista em grupo)  

 

Se tinha alguém para saber sobre a energia solar era a Gabriela e a Laura. 

(BEATRIZ, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

 

Obter a maioria dos dados que a gente já tinha. Então, não precisava ficar 

procurando entre as empresas e entre os sites, a gente ia direto neles e 

algumas perguntas da conta de energia a gente já sabia responder esse tipo 

de coisa. [...]. Então, essas coisas que geram mais dúvidas a gente já sabia 

porque a gente já estava mexendo com isso há mais tempo que o resto do 

pessoal. (GABRIELA, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

 

É porque o resto do pessoal não tinha muita ideia, não sabia nem o que era 

energia fotovoltaica. (GABRIELA, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

  

Da discussão sobre o conceito de Divisão do Trabalho (seção 3.3.3), entendo que 

poder, neste caso, está relacionado ao conhecimento validado para o desenvolvimento do TCC 

dessas duas estudantes, especificamente ao que estava presente no artigo tomado como 

referência pelo grupo. Gabriela e Laura tiveram acesso ao artigo por meio da relação com o 

professor, orientador do TCC, e a relação delas com ele poderia, em algum momento, favorecer 
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que elas o solicitassem para avaliar, validando ou não, o que foi desenvolvido pelo grupo. Além 

disso, poderiam também solicitar esclarecimentos do professor que é o autor do artigo, 

principalmente porque estavam desenvolvendo um trabalho sobre o mesmo tema e o tinham 

como referência.  

Portanto, inicialmente, pela escolha do tema, constituiu-se uma relação hierárquica na 

qual Gabriela e Laura assumem status superiores ao demais integrantes do grupo. Essa 

hierarquia não se manteve estável em todo o desenvolvimento do projeto. Mas, de fato, em 

diversos momentos prevalecem as decisões de uma dessas estudantes. Nessa discussão, cabe 

questionar como esses status fizeram prevalecer aproximações ou distanciamentos das ações 

dos integrantes desse grupo com o que se propõe para a Modelagem consonante à Educação 

Matemática Crítica (EMC).  

Pelo que foi apresentado no capítulo 6, apoiada em Cassandre e Pereira-Queirol 

(2014), que esclarecem que, na Divisão do Trabalho, existem submissões pertinentes ao grupo, 

considero que o status da Gabriela leva a uma submissão da Beatriz às suas decisões. As tarefas 

realizadas pela Beatriz relativas à construção da solução matemática estavam, em vários 

momentos, submetidas às decisões da Gabriela. Essa submissão levou Beatriz a considerar, em 

vários momentos, que os dados e procedimentos matemáticos presentes no artigo eram 

suficientes e inquestionáveis para o desenvolvimento do projeto de Modelagem, favorecendo, 

assim, a produção de certezas em relação à Matemática, dando indícios da ideologia da certeza 

(BORBA; SKOVSMOSE, 2001) e distanciando, portanto, as ações da Beatriz do que se propõe 

para a Modelagem consonante à EMC.  

O status da Beatriz a conduziu a decisões semelhantes às da Gabriela diante das 

argumentações do Nico. Este estudante tentava romper com os limites impostos pela forma 

como o artigo estava sendo usado como referência para o desenvolvimento do projeto de 

Modelagem e, também, buscava relacionar os conhecimentos escolares com conhecimentos de 

outros contextos, favorecendo romper com a tradição da Educação (Matemática) escolar, 

consonante ao que propõe a EMC (SKOVSMOSE, 2001, 2007).  É possível, portanto, 

identificar um confronto entre o que vai ao encontro do que se espera ao propor uma atividade 

de Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC, nas ações do Nico, e a força da tradição 

da Educação (Matemática) escolar por meio das ações da Beatriz e Gabriela. 

De outra forma, Laura, que, inicialmente, tinha um status semelhante ao da Gabriela, 

estabeleceu com o Nico um diálogo mais próximo ao que Araújo (2009a) entende como 

convergente com o que se propõe para a Modelagem consonante à EMC. Nas palavras dessa 
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autora, para favorecer relações democráticas, que estão no cerne das preocupações dessa 

abordagem teórica, “os estudantes são convidados a trabalhar em grupos. Nesse sentido, eles 

são incentivados a negociar, debater, ouvir o outro e respeitar suas ideias” (ARAÚJO, 2009a, 

p. 65).   

O poder da Gabriela favoreceu que ela conduzisse o desenvolvimento do projeto de 

Modelagem de maneira a apresentar respostas para seu TCC [falas (526), (527), (528), (529), 

(530) e (532)]. Isso potencializou exclusões de ideias que poderiam divergir desse propósito e 

gerou submissões entre os integrantes do grupo no desenrolar do desenvolvimento do projeto 

de Modelagem, principalmente, no que se refere à construção da solução matemática. 

Beatriz: [...]. O título do trabalho é Modelagem Matemática? [trecho da fala 

(526)] 

Gabriela: Coloca isso como subtítulo do trabalho. [fala (527)]  

Beatriz: Viabilidade de implantação das placas fotovoltaicas. [fala (528)] 

Gabriela: Cálculo do retorno do tempo monetário do investimento necessário 

para a implantação do sistema fotovoltaico. [fala (529)] 

Gabriela: Viabilidade é o meu TCC. [fala (530)] 

Gabriela: Gente, deu só dois anos e seis meses. Se for só isso, eles não vão 

pensar nem duas vezes para colocar. Se for só isso, meu TCC está lindo. [fala 

(532)] 

   

Partindo da discussão desenvolvida nesta seção e relacionando-a ao entendimento de 

Divisão do Trabalho de Cassandre e Pereira-Queirol (2014), é possível afirmar que a escolha 

do tema pelo grupo de estudantes, em uma atividade de Modelagem, pode preestabelecer 

diferentes status entre os integrantes do grupo. Mais que isso, a relação com o tema pode se 

configurar como ter mais ou menos poder no desenvolvimento das atividades de Modelagem.   

Com o olhar voltado para a abordagem teórica da EMC, que tem como preocupação 

discutir como a Educação Matemática gera inclusões e exclusões dos sujeitos em uma micro 

sociedade de uma sala de aula (SKOVSMOSE, 2001, 2007) e também propõe a busca por 

possibilidades para a construção de relações democráticas em sala de aula, é importante 

problematizar sobre como a liberdade da escolha do tema pode fazer prevalecer, reproduzir ou 

fortalecer as desigualdades já existentes e, também, criar novas formas de desigualdades em 

sala de aula.  

 

8.2 A Divisão do Trabalho na construção da solução matemática 

Nesta categoria, proponho discutir a Divisão do Trabalho a partir das ações dos 

sujeitos, os estudantes, integrantes do grupo, quando envolvidos na construção da solução 
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matemática. Essa construção se dá no entrecruzamento da utilização da Matemática, de 

conhecimentos oriundos de atividades escolares não relacionadas à disciplina de matemática e 

de conhecimentos extraescolares trazidos por esses sujeitos para o projeto de Modelagem.    

Para desenvolver a presente discussão, foi importante demarcar as presenças e 

ausências dos integrantes do grupo nos encontros, aspecto que interferiu fortemente no 

desenrolar das relações de poder entre eles. Nessa direção, os sujeitos (ENGESTRÖM; 

SANNINO, 2010) – o indíviduo ou subgrupo cujas ações são tomadas como perspectiva de 

análise – são representados a partir dos integrantes do grupo presentes em cada encontro. A 

comunidade (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010) – refere-se aos indivíduos ou subgrupos que 

compartilham ou estão interessados em um o mesmo objeto – é composta por todos os 

integrantes do grupo, a professora e a pesquisadora52.   

Na presente categoria, desenvolvo a discussão a partir do que aconteceu 

cronologicamente. Iniciarei com o encontro do dia 07-04-2015, no qual estavam presentes: 

Adriana, Beatriz, Gabriela, Geovane e Nico.  

Apoiada na discussão da seção 3.3.3, considero que, inicialmente, a Divisão do 

Trabalho (D1)53 se constituiu por duas tarefas (BEDNY; KARWOWSKY, 2004): a leitura do 

artigo por todos os integrantes do grupo que estavam presentes para conhecimento sobre o tema 

(T1), estando Gabriela com mais poder que os demais integrantes, como já discutido na seção 

8.1; e, a tarefa de anotar os dados quantitativos presentes no artigo (T2), realizada por Beatriz, 

que poderiam ser úteis para chegar à solução matemática, estando as ações da Beatriz 

submetidas ao poder da Gabriela.  

Partindo da estrutura do sistema Atividade (ENGESTRÖM, 2001), o artigo se 

encontrava na posição de artefato e utilizar o artigo como referência para chegar à solução 

matemática se constituiu como uma regra (R1). O artigo se desdobrou em outros artefatos, o 

primeiro deles é o gráfico presente na figura 6.5.  

A introdução do gráfico (momento 3) gerou vários questionamentos e, 

especificamente, o confronto entre o que estava escrito por meio da Matemática e validado no 

artigo, conhecimento legitimado do ponto de vista escolar, e aspectos que não são 

especificamente matemáticos e podem constituir a situação do cotidiano do IFMG-GV. Nesse 

confronto, prevaleceu o conhecimento presente no artigo. Mais que isso, surgiu uma nova regra 

                                                           
52 Para a construção das figuras presentes nesta seção, escreverei apenas a palavra comunidade. 

53 Essa numeração não tem o propósito de quantificação, trata-se de uma estratégia para viabilizar a produção das 

figuras e para fazer referência no decorrer do texto. A mesma estratégia será utilizada para as tarefas, regras e 

objetos.  
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(R2), determinada pela Beatriz [fala (69)], que escrevo nas seguintes palavras: o artigo é a única 

referência a ser utilizada.  

Beatriz: É porque aqui [no artigo] tem a radiação média, já tem a média, [...], 

então a gente vai usar só a média mesmo [...]. [trecho da fala (69)] 

 

Essa regra (R2) surgiu como uma resposta aos questionamentos da pesquisadora [falas 

(61) e (65)] e favoreceu manter e fortalecer a relação entre o desenvolvimento do projeto de 

Modelagem e o TCC de Gabriela e Laura. A utilização do artigo como referência para o 

desenvolvimento do projeto de Modelagem gerou implicações nas relações de poder entre os 

integrantes do grupo e nos seus status, como discutido na seção anterior.  

Pesquisadora: Mas têm alguns meses do ano que é possível produzir mais 

energia solar [...]. [fala (61)] 

Pesquisadora: [...] nós podemos pensar que são diretamente proporcionais, 

maior consumo nos meses de maior calor, os meses de maior calor produzem 

mais energia solar. [fala (65)] 

  

Entendo que a introdução do gráfico, as dúvidas do grupo e os questionamentos da 

pesquisadora geraram tensões (DAVID; TOMAZ, 2015) entre a comunidade, os sujeitos e o 

artefato (gráfico). Essas tensões são representadas pelas setas em verde na figura 8.2. Devido a 

sua natureza matemática, o gráfico favoreceu que prevalecesse a força da tradição da Educação 

(Matemática) escolar nas decisões do grupo, dando evidências da ideologia da certeza 

(BORBA; SKOVSMOSE, 2001), pois, mesmo diante de alguns questionamentos sobre a 

validade dos dados presentes no gráfico, os mesmos foram assumidos como verdade. Essas 

evidências também foram presentes na introdução de outros artefatos de natureza matemática 

(FIGURA 8.2), as tabelas 1, 2, 3 e 4 do artigo54, o que aconteceu sem questionamentos, pelos 

estudantes, da coerência da utilização desses artefatos no projeto de Modelagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Tabelas (6.1), (6.2), (6.3) e (6.4). 
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FIGURA 8.2: A introdução dos artefatos (de natureza matemática) no sistema Atividade 

 

 
 

Fonte: Produzida pela autora 

 

Apoiando-me no conceito de Matemática em ação (SKOVSMOSE, 2008), considero 

que, por meio desses artefatos, a partir do que é informado por eles, foi introduzida na Atividade 

uma compreensão já construída, por meio da Matemática, sobre o problema em discussão.    

As tensões geradas a partir da introdução do gráfico favoreceram surgir uma nova 

Atividade, por meio das ações do Nico, que tinham como direção entender a implementação e 

operacionalização do sistema fotovoltaico, como um tema mais amplo e no contexto do IFMG, 

o que favoreceu a esse estudante dialogar com conhecimentos de outras vivências que não 

somente as escolares (FIGURA 8.3). A nova Atividade está relacionada a outas Atividades, 

entendidas, a partir da discussão de Engeström (2016, p.116), como Atividades vizinhas, 

relacionadas à disciplina de Física e às funções desenvolvidas pelo pai do Nico (trabalho do pai 

do Nico), como é possível compreender nas falas que seguem abaixo: 

Nico: Eu já vi em exercício de física. [fala (86)] 

Nico: Eu sei porque meu pai mexe com isso. [fala (91)] 

 

FIGURA 8.3: Atividade do Nico 

 

 
Fonte: Produzida pela autora 
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Sendo o objeto do sistema Atividade o espaço problema para o qual a Atividade é 

direcionada (ENGESTRÖM, 2001; ENGESTRÖM; SANNINO, 2010), identifiquei que chegar 

à solução matemática para o problema proposto no projeto de Modelagem é o objeto (O1), que 

representarei pela cor azul, como já consta na figura 8.2, cujos sujeitos do sistema Atividade 

são todos os integrantes que estavam presentes; o outro objeto é compreender a implementação 

e operacionalização do sistema fotovoltaico (O2), que representarei pela cor vermelha, cujo 

sujeito do sistema Atividade é o Nico (FIGURA 8.3). 

Na coexistência desses dois sistema Atividade, identifiquei conflitos entre eles, que 

representei pela seta verde na figura 8.4. Esses conflitos são evidenciados quando 

conhecimentos de naturezas diferentes, matemáticos e de outras áreas, fazem parte da discussão 

do grupo ao mesmo tempo. Além disso, apoiada em Cassandre e Pereira-Queirol (2014), que 

destacam existir Divisão do Trabalho entre sistemas Atividade, considero que as relações de 

poder que se estabeleceram no desenrolar das discussões do grupo, que envolvem os 

conhecimentos de naturezas diferentes, favoreceram a constituição de uma hierarquia entre 

esses sistemas Atividade, na qual o sistema Atividade do objeto O1 tem status superior ao do 

objeto O2.   

 

FIGURA 8.4: Relação entre os sistemas Atividade 

  

 
 

Fonte: Produzida pela autora 

  

Em relação a essa hierarquia estabelecida entre os sistemas Atividade, considero que 

o status superior do sistema Atividade do objeto O1 se deve ao fato de que o projeto de 

Modelagem, no contexto da disciplina de matemática, é uma atividade escolar. Nessa atividade, 

busca-se uma solução matemática para o problema proposto pelo grupo, portanto, a produção 

dessa solução, provavelmente, estará diretamente relacionada aos conhecimentos matemáticos 

desenvolvidos no âmbito da disciplina de matemática. Dessa forma, destacando-se a força da 
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tradição da Educação (Matemática) escolar no desenvolvimento do projeto de Modelagem 

pelos estudantes. Além disso, o sistema Atividade do objeto O1 está relacionado ao TCC de 

Gabriela e Laura, também de natureza escolar.  

Em relação ao sistema Atividade do objeto O1, a introdução da tabela 5 do artigo 

(TABELA 6.5), artefato que apresenta informações sobre o tempo de retorno do investimento 

a partir dos orçamentos das três empresas, fez emergir um novo problema para o grupo 

(momento 4): o que fazer, pois o artigo já apresenta uma solução para o problema que foi 

posposto para o projeto de Modelagem? 

Apoiada em Cassandre e Pereira-Queirol (2014), entendo que as relações hierárquicas 

entre os integrantes do grupo fizeram ser mantida a regra (R1), ao ser decidido não mudar o 

problema do projeto de Modelagem. Entretanto, a regra (R2) foi desconsiderada, pois outras 

fontes, como sites na internet, passaram a ser consultadas.  

A regra (R2) foi desconsiderada mediante resistências para que as relações 

hierárquicas entre os integrantes do grupo se mantivessem (momento 5). Isso é perceptível, 

pois, no momento em que Nico sugeriu buscar informações em outras fontes que poderiam, de 

alguma forma, favorecer uma mudança hierárquica entre os sujeitos do sistema Atividade do 

objeto O1, a sua ideia foi descartada por Gabriela, pois enfraqueceria o poder desta estudante. 

Em outro momento, quando Adriana buscou informações em outras fontes, a ideia dela foi 

aceita por Beatriz e Gabriela, pois essas informações favoreciam manter as hierarquias já 

existentes entre os integrantes do grupo.  Diante disso, Adriana passou a ter mais poder para 

desenvolver suas ações. Nessa direção, o poder da Adriana está relacionado ao acesso a novas 

informações que favoreceriam manter as hierarquias já existentes.  

Nessas manifestações de transformações e resistências às possíveis mudanças, que 

poderiam ser consequência da introdução do novo artefato (tabela 5 do artigo), constituiu-se 

uma nova regra (R3), a partir do diálogo do grupo com a professora e a pesquisadora, que 

escrevo nas seguintes palavras: fazer algo diferente do que está no artigo. Além disso, emergiu 

uma nova tarefa (T3): criar a quarta empresa. Passa-se, então, a ter uma nova Divisão do 

Trabalho (D2) com um compartilhamento de poder entre Gabriela e Adriana (FIGURA 8.5).  

Dessa discussão, identifico que a introdução do artefato (tabela 5 do artigo) gerou 

tensões entre os sujeitos, as regras e a Divisão do Trabalho (FIGURA 8.5). Mas, a manutenção 

das relações hierárquicas já existentes e a natureza da tarefa T3 fizeram prevalecer a força da 

tradição da Educação (Matemática) escolar. Em específico, a natureza dessa tarefa favoreceu 

essa tradição ao criar uma semirrealidade, no sentido discutido por Skovsmose (2000), pois a 
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empresa 4 a ser criada seria fictícia. Nessa direção, criar a empresa 4 não converge com a 

proposta de uma atividade de Modelagem que propõe a utilização de dados reais para a 

resolução do problema proposto.   

 

  FIGURA 8.5: Introdução de um artefato e mudanças nas regras e Divisão do Trabalho do sistema 

Atividade 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

Ao iniciar o encontro do dia 13-04-2015, Nico dá continuidade à Atividade cujo objeto 

é O2 e Adriana, Beatriz e Laura dão continuidade à Atividade cujo objeto é O1. Nesse encontro, 

inicialmente, estavam presentes os seguintes integrantes do grupo: Adriana, Beatriz, Laura, 

Roberta e Nico.  

Com a nova composição do grupo, devido às presenças e ausências dos integrantes, a 

relação entre os sistemas Atividade dos objetos O1 e O2 se constituiu de maneira diferente 

(FIGURA 8.6). Laura, que não estava presente no encontro anterior, desenvolveu ações no 

sistema Atividade do objeto O2. É importante destacar que esta estudante tem mais poder que 

os demais integrantes do grupo que estavam presentes, devido ao seu TCC, semelhante ao caso 

da Gabriela.  

A presença da Laura e a ausência da Gabriela possibilitaram uma aproximação entre 

O1 e O2 (FIGURA 8.6). Diante do seu poder, Laura avaliou as possibilidades das ideias do 

Nico, invalidando o que, a meu ver, poderia distanciar de um compartilhamento entre O1 e O2 

[falas (159), (163) e (177)]. Essa estudante, também, considerou desnecessário utilizar dados 

que não fossem reais, ou seja, criar uma semirrealidade [fala (188)]. Entendo, portanto, que as 

ações da Laura favoreceram diminuir a desigualdade hierárquica entre esses sistemas 

Atividade, se comparado ao que está representado na figura 8.4.  
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Laura: Só que vai aumentar o gasto, vai precisar de mais área e a gente vai 

ter mais crédito de energia com a CEMIG. Isso não é vantagem ... [fala (159)] 

Laura: Fica como crédito. E isso não é vantajoso, entendeu? [fala (163)] 

Laura: Mas aqui, não vale a pena não. [fala (177)] 

Laura: Não acho que tem tanta necessidade assim da gente fazer uma coisa 

que não existe, criar outra empresa, usar dados que não foram usados nas 

contas do Valcimar. [fala (188)] 

 

FIGURA 8.655: Aproximação das Atividade (presença da Laura e ausência da Gabriela) 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

Apoiada em Skovsmose (2007), considero que Laura favoreceu uma aproximação com 

o que se propõe para a Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC, devido à qualidade 

do diálogo estabelecido entre ela e os demais integrantes do grupo que estavam presentes. 

Considero que, nesse caso, a aproximação entre O1 e O2 favoreceu a produção de conhecimento 

reflexivo (SKOVSMOSE, 2001). Em suas falas, apresentadas acima, é possível compreender 

como Laura refletiu sobre o uso da Matemática na situação em estudo. De acordo com 

Skovsmose (2007), “pode haver formas diversas de comunicação, e alguma delas podem ser 

chamadas dialógicas. Descrevemos diálogo como incluindo: (a) fazer um inquérito; (b) correr 

risco; e (c) manter igualdade” (p. 230). Sobre o item c, esse autor explica que 

[...] igualdade, entre outras coisas, refere-se à ideia de que discussões, afirmações e 

boas razões não têm um poder especial apenas porque são estabelecidos por alguém 

que está em uma posição mais poderosa. Qualquer discussão ou afirmação pode obter 

força a partir do seu próprio conteúdo e não a partir das pessoas (ou das posições) que 

a apresentem. (SKOVSMOSE, 2007, p. 231-232)  

  

Sobre as ações do Nico, relacionadas ao sistema Atividade do objeto O2, compreendo 

que ele buscou relacionar o projeto de Modelagem, desenvolvido no âmbito da disciplina de 

matemática, com Atividades escolares e de fora do contexto escolar (FIGURA 8.7). Nessa 

direção, as ações do Nico aproximam-se do que se espera para um ambiente de Modelagem 

                                                           
55 Como é possível perceber a partir dessa figura, nesse encontro, não identifiquei ações da Roberta em nenhuma 

dessa Atividades. 
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consoante à EMC e, do ponto de vista da Teoria da Atividade, pode indicar possíveis 

rompimentos da encapsulação da aprendizagem escolar (ENGESTRÖM, 1991).  

Laura, como sujeito do sistema Atividade do objeto O2, estabeleceu relações entre este 

e o seu TCC. A figura 8.7, uma continuidade da figura 8.3, representa a relação entre o sistema 

Atividade de objeto O2 com outros, a partir das ações de seus sujeitos, Laura e Nico. 

 

FIGURA 8.7: Atividade do objeto O2 e suas relações com outras Atividades 

 

 
 

Fonte: Produzida pela autora 

 

Em relação ao sistema Atividade do objeto O1, o grupo se deparou com a tarefa de 

acessar o artigo para dar continuidade aos cálculos iniciados no encontro anterior (T4), que foi 

desenvolvida por Adriana, Beatriz e Laura. Diante dessa tarefa, Beatriz retomou as regras R1 e 

R2, o que é possível perceber por suas falas (164) e (175). Então, passa-se a ter a Divisão do 

Trabalho (D3) constituída a partir dessa tarefa (T4), na qual a Beatriz, na ausência da Gabriela, 

assumiu um status de líder.   
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Beatriz: A gente precisava dos dados para fazer os cálculos, é coisa rápida, é 

coisa de quinze minutos.  [fala (164)] 

Beatriz: Aqui, vai ser melhor a gente deixar para fazer isso outro dia então. 

[fala (175)] 

 

Na fala (164), Beatriz fortaleceu a regra (R1), pois destacou que o artigo seria utilizado 

como referência para chegar à solução matemática para o problema proposto no projeto de 

Modelagem. Na fala (175), essa estudante fortaleceu a regra (R2), pois considerou que sem o 

acesso ao artigo não seria possível continuar, naquele momento, com o desenvolvimento do 

projeto. Ao mesmo tempo, Adriana e Laura discutiam sobre a relação entre o problema do 

projeto de Modelagem e o conteúdo presente no artigo [falas (167), (173) e (174)]. Entendo 

que, para Beatriz, o sentido de acessar o artigo (T4) era de natureza diferente do sentido dessa 

tarefa para Adriana e Laura. 

Laura: Um artigo do professor de física daqui do campus, Valcimar, ele fez a 

viabilidade, viabilidade na parte mais técnica de implantar a energia no 

campus, ele calculou a energia de todos [...]. [fala (167)] 

Adriana: A gente vai comprar as placas solares e vai colocar no campus, aí 

depois a gente vai calcular quanto tempo a gente vai gastar para retornar o 

dinheiro que a gente gastou com as placas. [fala (173)] 

Laura: Esse investimento inicial que a gente vai gastar com as placas é muito 

grande, a gente tem que provar que isso vai ser recompensado, que isso vale 

a pena. Mas a gente quer saber quanto tempo demora para começar a valer 

a pena. [fala (174) da Laura] 

 

O acesso ao artigo apresentava implicações nas relações de poder entre os sujeitos do 

sistema Atividade do objeto O1, pois o poder da Beatriz dependia do acesso às informações 

matemáticas, para dar continuidade às suas ações que tinham por finalidade obter uma solução 

para o problema proposto no projeto de Modelagem. Ter acesso ao artigo favoreceu que a regra 

(R2) prevalecesse. Diante disso, a Divisão do Trabalho (D3) se estabeleceu na relação entre a 

tarefa (T4) e as relações de poder entre Beatriz e a dupla constituída por Adriana e Laura. Ao 

ser concluída essa tarefa, tendo acesso ao artigo, o grupo retomou a tarefa de criar a quarta 

empresa (T3). O acesso ao artigo implicou ter acesso às tabelas 4 e 5.  

Dessa discussão, entendo que as relações de poder que se estabeleceram entre os 

integrantes do grupo, considerando as presenças e ausências, e as tarefas a serem realizadas, 

pode fazer prevalecer, emergir, eliminar ou ressurgir determinadas regras do sistema Atividade.   

A tarefa (T3) é desenvolvida por Adriana, Beatriz e Laura (momento 7). Nico buscou 

atuar nessa tarefa, mas com questionamentos divergentes ao que Beatriz estava direcionando. 

Diante disso, ela e Adriana criaram barreiras para a atuação do Nico. Mais uma vez, Laura 

estabeleceu um diálogo mais igualitário com esse estudante. Adriana retomou a regra (R3): 
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fazer algo diferente do que está apresentado no artigo. Na realização dessa tarefa (T3) e nesse 

confronto de poder entre os sujeitos do sistema Atividade se estabeleceu uma nova Divisão do 

Trabalho (D4).  

As ações do Nico divergiram da regra (R2), pois ele introduziu na discussão 

conhecimentos que extrapolam o que está no artigo. Mais que isso, trata-se de conhecimentos 

que não são especificamente matemáticos e que fazem referência à realidade, ao passo que a 

tarefa (T3), que estava sendo desenvolvida, é de natureza matemática e a empresa 4 pertence a 

uma semirrealidade. Então, apoiada em David e Tomaz (2015), identifico uma tensão que 

envolve os componentes, sujeitos e regras (FIGURA 8.8).  

 

FIGURA 8.8: Ações do Nico e as tensões na realização de T3 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

O produto da tarefa (T3), ou seja, o tempo de retorno obtido a partir da quarta empresa, 

gerou uma tensão (DAVID; TOMAZ, 2015) entre a regra (R3), criar algo diferente do que 

estava no artigo, e um artefato (tabela 5 do artigo), representada na figura 8.9. Ao mesmo tempo 

que esse produto atendia a essa regra, não correspondia ao que era esperado pelo grupo a partir 

das informações contidas nesse artefato. A pesquisadora, integrante da comunidade, que 

buscava gerar discussões alinhadas às preocupações da abordagem teórica da EMC, fez 

questionamentos [falas (209), (210), (216) e (223)] que confrontaram a natureza da tarefa (T3) 

e que vão ao encontro do que Nico já tentava discutir, gerando tensões (DAVID; TOMAZ, 

2015) entre comunidade, regras e sujeitos (FIGURA 8.9).  

Pesquisadora: Eu acho que isso é importante sim [...]. Vocês têm que saber a 

quantidade de energia que é produzida no momento que produz menos 

energia, para conseguir ter o mínimo [...]. Você pode ter excesso, só não pode 

ter menos energia que precisa. [fala (209)] 
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Pesquisadora: A gente tem que perceber se o mês que mais consome energia 

é o mês que mais produz energia... Tem que encontrar um equilíbrio entre o 

mês que consome mais e o que produz menos [...]. [fala (210)] 

Pesquisadora: Porque uma placa é mais cara que a outra? Será que uma não 

tem mais vantagem que a outra? [fala (216)] 

Pesquisadora: Mas a viabilidade econômica, é uma pergunta, só estou 

levantando um questionamento, na verdade são vocês que vão decidir. A 

viabilidade econômica não depende da quantidade de energia que ela 

produz? [...]. [fala (223)] 

 

Ao chegar, com a reunião em andamento, Gabriela avaliou o que foi desenvolvido pelo 

grupo. O poder dessa estudante a permitiu invalidar a solução matemática encontrada a partir 

da quarta empresa [fala (258)]. Então, surgiu uma nova tarefa a ser realizada pela Gabriela: 

procurar explicações para as siglas presentes no artigo (T5).  

Gabriela: Não é possível dar em dois anos, tem alguma coisa errada. [fala 

(258)] 

 

FIGURA 8.9: O produto de uma tarefa e as tensões 

 
  

Fonte: Produzida pela autora 

 

A tabela 5 do artigo já apresentava uma realidade criada pela Matemática, que deixou 

de fora inúmeras variáveis que fazem parte do fenômeno real, principalmente as que são 

denominadas como qualidades secundárias do fenômeno (CHRISTENSEN; SKOVSMOSE; 

YASUKAWA, 2008). Somado a isso, no sistema Atividade do objeto O1, o grupo construiu 

uma semirrealidade, se distanciando ainda mais do fenômeno real. Distanciamento evidenciado 

na fala (258) da Gabriela, citada acima.   

Nesse cenário emergiram as tensões (TOMAZ; DAVID, 2015), representadas nas 

figuras 8.8 e 8.9. Essas tensões possibilitaram que os estudantes percebessem que os resultados 

obtidos em problemas matemáticos, como os que eles estavam investigando, dependem de 

como a Matemática é utilizada em tais resoluções, favorecendo desestabilizar a ideologia da 

certeza (BORBA, SKOVSMOSE, 2001). Mesmo assim, a fala (267) da Gabriela evidencia a 

força da tradição da Educação (Matemática) escolar, pois entendo que, para essa estudante, 
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estando no âmbito da disciplina de matemática, são as qualidades primárias do fenômeno 

(CHRISTENSEN; SKOVSMOSE; YASUKAWA, 2008) que deveriam ser consideradas.  

Gabriela: Mas nosso trabalho é cálculo, não é o que vai acontecer com as 

placas. [fala (267)]  

 

No encontro do dia 14-04-2015, os integrantes presentes eram Beatriz, Gabriela, 

Geovane, Laura, Nico e Roberta. Para entender como se deu a Divisão do Trabalho nesse 

encontro, é importante destacar os seguintes aspectos: o resultado obtido dos cálculos 

desenvolvidos no encontro anterior não foi validado pela Gabriela; Adriana, que não estava 

presente, ficou com as anotações dos cálculos realizados no encontro anterior; Gabriela não 

conseguiu encontrar explicações para as siglas presentes no artigo (T5); e, Roberta, por mais 

uma vez, não se envolveu em nenhuma tarefa.  

Beatriz e Laura retomam a tarefa (T3), que, dessa vez, foi desenvolvida de maneira 

diferente, pois o cálculo do tempo de retorno incluía à média aritmética de TIR informada na 

tabela 5 do artigo (TABELA 6.5), mas o resultado obtido não foi aceito por Gabriela. Diante 

disso, identifiquei, tensões (DAVID; TOMAZ, 2015) entre os sujeitos, a Divisão do Trabalho, 

que inclui essa tarefa, e os artefatos (as tabelas 4 e 5 do artigo), que podem ser identificadas a 

partir da compreensão das falas (272) e (276). Considero que, a partir dessas tensões, ocorreu 

uma desintegração do sistema Atividade do objeto O1 em dois outros sistemas Atividade 

(FIGURA 8.10).  

Gabriela: Vamos lá, o que vocês fizeram com isso? [fala (272)] 

Beatriz: A gente fez a média dessas três [linha referente a TIR da tabela 5], 

deu treze por cento. A gente fez treze por cento de cento e vinte mil [referente 

ao total que a instituição paga anualmente à CEMIG], deu quinze mil e 

seiscentos. A gente dividiu isso aqui por [orçamento da empresa quatro], deu 

17 anos. [fala (273)] 

Gabriela: Só que treze por cento corresponde a quinze anos, não vai dar 17 

anos [tabela 5]. [fala (274)] 

Laura: Isso aí é da empresa 3, a gente inventou uma outra empresa com todos 

os valores mais baratos. [fala (275)] 

Gabriela: Por isso que não deu certo. [fala (276)] 

   

Mais uma vez, o poder da Gabriela possibilitou que ela avaliasse os cálculos 

realizados, não aceitando o produto da tarefa (T3) como válido para ser uma solução para o 

problema proposto no projeto de Modelagem. Essa estudante ainda se apoiou no artefato (tabela 

5 do artigo), que é de natureza matemática, para garantir seu poder.  

As ações da Gabriela favorecerem a produção de certezas por meio da Matemática, 

dando indícios da ideologia da certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001), quando assumiu as 



211 

 

informações da tabela 5 como inquestionáveis. Mas, também, essas mesmas ações favoreceram 

que o grupo buscasse outros caminhos, por meio da Matemática, para encontrar uma solução 

para o problema do projeto de Modelagem. A busca pelos novos caminhos gerou possibilidades 

de o grupo perceber que, a depender das variáveis adotadas para se chegar à solução 

matemática, serão obtidos diferentes resultados, o que pode ter enfraquecido a ideologia da 

certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001).  

As tensões fizeram emergir um novo cenário: uma transformação do sistema Atividade 

do objeto O1 no sistema Atividade do objeto O3, identificado com a cor laranja, cujos sujeitos 

são Beatriz, Laura e Nico; e, no sistema Atividade do objeto O4, identificado com a cor amarela, 

cujos sujeitos são Gabriela e Geovane.  

 

FIGURA 8.10: Desintegração do sistema Atividade 

 

 
  

  Fonte: Produzida pela autora 

 

O sistema Atividade do objeto O3 é um desdobramento do sistema Atividade do objeto 

O1, a partir do momento que Gabriela não aceitou o que foi encontrado por meio da tarefa (T3).  

No sistema Atividade do objeto O3, foi solicitada a opinião da professora, integrante 

da comunidade, para discutir o que foi encontrado por meio da tarefa (T3). A professora, por 

sua vez, problematizou o que foi realizado pelo grupo [falas (281), (286)]. Diante disso, neste 

sistema Atividade, identifico tensões (DAVID; TOMAZ, 2015), entre a comunidade, os sujeitos 

e a Divisão do Trabalho (FIGURA 8.11), tais tensões favorecem desestabilizar as certezas em 

relação à Matemática, pois a professora criou condições para que os sujeitos refletissem sobre 

o uso que estavam fazendo da Matemática para chegar a uma solução para o problema do 

projeto de Modelagem.  

 

 



212 

 

Professora: Mas eles não falaram como chegaram a esses valores [...]. [fala 

(281)] 

Professora: O que vocês estão fazendo é criar um modelo que é diferente do 

deles [autores]. Agora o problema é usar esses dados que eles usaram sem 

saber o que é isso. Então, de repente vocês podem criar outro modelo. O que 

vocês vão usar para definir isso que vocês estão querendo? [fala (286) da 

professora] 

 

O sistema Atividade do objeto O4, também, é um desdobramento do sistema Atividade 

do objeto O1, mas a tarefa de construir a quarta empresa (T3) e os cálculos desenvolvidos para 

se obter a tempo de retorno foram realizados de maneiras diferentes. Os sujeitos do sistema 

Atividade de objeto O4, Gabriela e Geovane, não favoreceram o diálogo com a pesquisadora 

(momento 10).  

Na minha interpretação, o sentido pessoal (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010) para a 

Gabriela desenvolver a tarefa (T3) era mais que encontrar uma solução para o problema, era, 

também, invalidar a solução obtida por Beatriz e Laura. Dessa forma, Gabriela buscava manter 

a hierarquia na qual ela estava no status de líder. Além disso, o não estabelecimento do diálogo 

com a pesquisadora pode estar relacionado com o fato de que Gabriela tinha o apoio do 

Geovane, que era, entre os integrantes do grupo, o que tinha maior poder em relação à 

Matemática.  

Em relação ao sistema de objeto O3, diante do fato de Beatriz e Laura não conseguirem 

chegar a uma solução matemática que fosse considerada válida, surgiu um outro sistema 

Atividade, de Objeto O5, a partir das ações do Nico, identificado com a cor roxa, que tem como 

sujeitos Beatriz, Nico e Laura (FIGURA 8.11).  Neste sistema Atividade, o objeto não está 

relacionado a criar uma empresa 4 e, sim, calcular o lucro que a instalação do sistema 

fotovoltaico poderia gerar ao IFMG-GV se comparado com o gasto que o instituto teria com a 

CEMIG. Para se chegar a uma solução para esse problema, seria necessário envolver outras 

variáveis, para a construção da solução matemática, que não estavam sendo utilizadas 

anteriormente.   
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FIGURA 8.11: Surgimento do sistema Atividade (O5) 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

Em um determinado momento, considero que aconteceu uma fusão entre os três 

sistemas Atividade coexistentes (FIGURA8.12), a partir da ação da Laura de mobilizar o grupo 

para uma discussão coletiva [fala (321)]. Então, passe-se a ter um novo objeto (O6), identificado 

com a cor cinza, que é avaliar qual das ideias prevaleceria.  

Laura: Resto do grupo, venham ouvir nossa opinião! [fala (321)] 

 

FIGURA 8.12: Fusão dos sistemas Atividade 

 
 

Fonte: Produzida pela autora 

 

No caso dos sistemas Atividade dos objetos O3 e O4, chegou-se a uma solução 

matemática para o problema do projeto de Modelagem. No caso do sistema Atividade do objeto 

O5, existiu apenas uma ideia inicial, mas não se chegou a obter uma solução matemática para 
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o problema proposto pelo Nico. Isso favoreceu que a discussão do grupo se concentrasse, 

principalmente, no que foi produzido nos sistemas Atividade de objetos O3 e O4.  

Diante desses diferentes caminhos que o grupo trilhou, os integrantes passaram a 

confrontar os resultados obtidos para definir qual seria adotado como solução para o projeto de 

Modelagem. Diante disso, constituiu-se uma hierarquia na qual o sistema Atividade de objeto 

O4 estava com status superior ao sistema Atividade de objeto O3. 

Na minha interpretação, as relações de poder e as submissões inerentes aos sujeitos 

(CASSANDRE; PEREIRA-QUEIROL, 2014) interferiram fortemente na definição do grupo 

sobre o que consideraria como a solução matemática coerente para o problema proposto [falas 

(381), (382) e (384)]. Essa interpretação é sustentada por dois fatores: Geovane tinha mais poder 

em relação à Matemática, ele era o integrante do grupo que, do ponto de vista dos demais, teria 

maiores condições para desenvolver os cálculos; e, Gabriela tinha mais poder em relação ao 

tema.  

Beatriz: Bom, eu acho que o melhor é esse daí [aponta para Gabriela], 

primeiro eu tinha feito esse. [fala (381)]. 

Laura: Eu também acho. [fala (382)]. 

Beatriz: O modelo que não usou porcentagem, que pegou como se a economia 

fosse de cem por cento, porque a partir de quando você implanta a energia 

solar ela já ... [fala (384)]. 

 

No momento 11, para fazer prevalecer suas ideias, Gabriela e Geovane utilizaram 

argumentos, matemáticos e não matemáticos, para invalidar o que foi produzido por Beatriz, 

Laura e Nico, o que pode ser percebido pelas falas (323), (339), (346), (353) e (355).    

Gabriela: Não faz sentido vocês fazerem conta para isso. [fala (323)] 

Geovane: A empresa mais barata do mundo ... [fala (339)] 

Gabriela: Porque vocês não sabem o que significa essas siglas, só que eu acho 

que as siglas não são necessárias, é o valor total, é o valor anual que se tem 

e pronto, não tem tanto problema assim. [fala (346)] 

Gabriela: Suposição não vai fazer diferença, ela pode ser qualquer coisa, 

pode ser sei lá ... [fala (353)] 

Gabriela: Não, [...], para mim a gente já acabou isso, já.  [fala (355)] 

 

Também no momento 11, Gabriela, com o apoio da Laura, novamente, fez prevalecer 

a relação entre o projeto de Modelagem e o TCC, no momento que diz ser necessária a avaliação 

do professor, que é o autor do artigo, sobre o que o grupo realizou.  Assim, emergiu a tarefa 

(T6): procurar o professor, que é o autor do artigo, para validar o que o grupo fez. Essa tarefa 

reforçou o poder de decisão de Gabriela e Laura, pois fez prevalecer a relação do projeto de 

Modelagem com o TCC dessas estudantes.  
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A partir da interpretação das falas acima, considero que as relações de poder 

estabelecidas no desenrolar da fusão dos três sistemas Atividade fizeram prevalecer certezas 

em relação à Matemática. Ao mesmo tempo, os estudantes puderam perceber que os modelos 

são construídos adotando diferentes variáveis e, portanto, podem gerar diferentes resultados, 

chegando ao ponto de entender que seria possível construir um modelo diferente do que estava 

desenvolvido no artigo [fala (398)]. Portanto, o que foi representado pelas figuras 8.10, 8.11 e 

8.12 é importante do ponto de vista da EMC (SKOVSMOSE, 2001, 2007).  

Beatriz: Porque a gente também pode montar um modelo como se tivesse cem 

por cento de economia todo mês. Isso seria um modelo nosso [...].  [fala (394)] 

 

No encontro do dia 27-04-2015, Gabriela informou que não conseguiu desenvolver a 

tarefa (T6), mas fez prevalecer seu poder e status ao apresentar ao grupo as faturas da CEMIG 

a que ela teve acesso devido ao desenvolvimento do seu TCC. Nesse encontro, somente Roberta 

não estava presente. Gabriela orientou o grupo sobre como desenvolver os cálculos e teve a 

aceitação principalmente da Beatriz, evidenciando a submissão desta estudante às decisões da 

Gabriela.  

Geovane foi responsabilizado, a partir da divisão de tarefas mediada pelo roteiro do 

relatório (FIGURA 6.3), por desenvolver os cálculos (T7) e assumiu essa tarefa. Mas, para isso, 

ele precisou ser orientado por Adriana, Beatriz, Gabriela e Laura. O desenvolvimento dessa 

tarefa pelo Geovane evidenciou que ter mais poder em relação à Matemática não implica um 

maior poder de decisão em relação à construção do modelo matemático em um ambiente de 

aprendizagem dessa natureza, no qual, para a matematização, é necessário o entrecruzamento 

das diversas variáveis que não são somente oriundas do contexto escolar (FREITAS, 2013). A 

matematização nesse cenário demandava, também, saber avaliar como utilizar a Matemática 

(SKOVSMOSE, 2001). 

Cabe destacar que essa tarefa (T7) não emergiu naturalmente do trabalho dos 

integrantes do grupo, mas sim, uma tarefa predeterminada pelo roteiro do relatório (FIGURA 

6.3). Nessa direção, o roteiro favoreceu a definição de um status para o Geovane a partir de 

uma relação de poder por meio da Matemática. Essa relação de poder potencializou evidenciar 

desigualdades geradas pela Matemática em sala de aula, ao colocar o Geovane como o 

integrante do grupo que tem mais poder de decisão em relação à Matemática. Diante disso, o 

roteiro do relatório favoreceu, nessa circunstância, um distanciamento do que propõe a 

Modelagem segundo a abordagem teórica da EMC. 
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Por fim, Gabriela assumiu a tarefa (T7) e a desenvolveu juntamente com Geovane 

(momento 16). Esta estudante modificou o que Geovane fez [fala (525)]. Mais uma vez, a 

validação da solução matemática é realizada por Gabriela, demarcando seu poder e status no 

grupo. Mais que isso, Gabriela desenvolveu essa tarefa a partir do que ela desejava obter: um 

resultado que estivesse relacionado ao seu TCC [fala (532)]. 

Gabriela: Gente, meu resultado deu diferente do Geovane, a gente está 

fazendo novamente. [...] [trecho da fala (525)] 

Gabriela: Gente, deu só dois anos e seis meses. Se for só isso, eles não vão 

pensar nem duas vezes para colocar. Se for só isso, meu TCC está lindo. [fala 

(532)] 

 

Ao fim do projeto de Modelagem, prevaleceu a solução matemática que satisfez a 

necessidade da Gabriela. Na minha interpretação, para essa estudante, o projeto de Modelagem 

estava subordinado ao seu TCC, ou seja, deveria apresentar respostas para este. Não evidenciei 

relação semelhante desenvolvida pela Laura. Portanto, essa relação de subordinação entre os 

sistemas Atividade se constituiu nas relações de poder no desenrolar da Divisão do Trabalho 

no grupo.  

A discussão nesta categoria evidenciou oscilações entre possibilidades que favorecem 

uma aproximação das ações dos estudantes do que é esperado ao ser proposto um ambiente de 

aprendizagem de Modelagem segundo as preocupações da EMC e possibilidades das ações dos 

estudantes que fortalecem a tradição da Educação (Matemática) escolar. Destaco que essas 

oscilações não são facilmente evidenciadas e que a análise a partir do conceito de Divisão do 

Trabalho e o entendimento do que constitui teoricamente esse conceito, como desenvolvi na 

seção 3.3, possibilitaram evidenciar como essas oscilações emergiram nas ações dos sujeitos 

no desenvolvimento do projeto de Modelagem.   

 

8.3 A Divisão do Trabalho a partir do roteiro do relatório  

Nesta categoria, discuto a Divisão do Trabalho quando as ações dos estudantes 

estavam direcionadas para a escrita do relatório e a apresentação oral do projeto de Modelagem 

para a turma. Beatriz foi a estudante que assumiu a liderança para dividir as tarefas tendo como 

artefato o roteiro do relatório (FIGURA 6.3). Esse artefato, além de favorecer que o grupo 

optasse por dividir tarefas para a escrita do relatório, influenciou, também, a organização da 

apresentação oral do projeto de Modelagem para a turma. Cabe destacar que as ações da Beatriz 

nessa direção se deram na ausência da Gabriela.  
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Beatriz estava interessada, especificamente, no projeto de Modelagem como uma 

atividade escolar (QUADRO 7.1), e o roteiro definia o que seria avaliado pela professora. Essa 

estudante já exercia uma liderança na turma, mas no projeto de Modelagem a sua liderança foi 

compartilhada com Gabriela e estava subordinada a esta liderança, como foi discutido na seção 

anterior e como explica a professora no trecho da entrevista que segue abaixo. Portanto, no 

desenrolar das relações de poder (CASSANDRE; PEREIRA-QUEIROL, 2014) existiu uma 

hierarquia entre as lideranças.   

[...] Ela é mais articulada com o resto do grupo e digamos que ela é mais 

ouvida, pelo menos é o que eu percebo na sala de aula. Então, assim, só que 

ali dentro do grupo ficou dividido porque a Gabriela tinha essa relação de 

poder com o tema; então, digamos que a Beatriz teve que ficar meio que 

submissa a ela. [...]. (PROFESSORA, 04-05-2015, entrevista)  

 

O roteiro favoreceu desigualdades entre os status ocupados pelos integrantes do grupo 

por meio da Matemática, divergindo do que propõe a abordagem teórica da EMC, pois foi o 

Geovane, que, do ponto de vista dos outros integrantes, tinha mais poder em relação à 

Matemática, quem ficou com a tarefa relacionada aos cálculos (QUADRO 6.1). Na discussão 

proposta nesta seção, uma tarefa (BEDNY; KARWOWSKY, 2004) corresponde a desenvolver 

um (ou parte de um) tópico do roteiro do relatório.    

Os status ocupados pela Beatriz e pelo Geovane, de certa forma, reproduzem os status 

já ocupados por esses sujeitos enquanto estudantes da turma que integram. Na minha 

interpretação, o roteiro favoreceu estruturar a atividade de Modelagem de uma forma mais 

próxima a outras atividades escolares vivenciadas por eles, o que contribuiu para manter os 

status previamente existentes entre esses estudantes no contexto da turma que integram.   

O roteiro foi proposto pela professora e pela pesquisadora como uma possibilidade de 

garantir um produto para ser avaliado pela professora, pois a atividade estava sendo 

desenvolvida no âmbito da disciplina de matemática e precisava ser justificada do ponto de 

vista escolar, dentro dos parâmetros das avaliações desenvolvidas na instituição. Trata-se das 

limitações que a situação corrente impõe à situação imaginada (SKOVSMOSE; BORBA, 

2004). O projeto deveria ser avaliado para compor as atividades da disciplina de matemática, 

mas, ao se construir um roteiro que possibilitava avaliar o projeto de Modelagem, gera-se um 

confronto com o que é proposto pela abordagem teórica da EMC e o que aconteceu no 

desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem. Pois, como já destaquei, a 

divisão de tarefas a partir do roteiro favoreceu as desigualdades entre as posições dos 

integrantes do grupo, inclusive desigualdade gerada a partir da relação que os estudantes têm 
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com a Matemática, que é evidenciada quando foi escolhido um estudante e não outros para 

desenvolver os cálculos. 

Diferentemente da opção da professora desta pesquisa, no estudo de Pais et al. (2012) 

foi relatado um caso de uma pesquisa em que a professora, que também estava na condição de 

pesquisadora, optou por convidar os estudantes a desenvolverem uma atividade de Modelagem 

orientada pelas preocupações da EMC fora do contexto da disciplina de matemática. Essa opção 

se deu devido às demandas impostas pelas avaliações que os estudantes seriam submetidos e 

era preciso trabalhar com o conteúdo para as avaliações, não tendo tempo para o 

desenvolvimento da atividade de Modelagem dentro do planejamento da disciplina. Essa 

professora escapou de enquadrar uma atividade dessa natureza nas estruturas das avaliações 

escolares, mas também não tirou proveito da oportunidade de desafiar a organização das suas 

próprias aulas de matemática.  

Pais et al. (2012) consideram que desenvolver uma atividade dessa natureza fora do 

contexto das aulas de matemática pode favorecer aos estudantes criarem a ideia de que uma 

atividade dessa natureza não faz parte do currículo da disciplina de matemática. No meu ponto 

de vista, partindo da discussão de Skovsmose e Borba (2004) sobre a relação entre a situação 

corrente e a situação arranjada, entendo que cada contexto oferece diferentes possibilidades 

para o professor e o pesquisador desafiarem a estrutura escolar. Por exemplo, o estudo de Freitas 

(2013) também aconteceu com estudantes fora do contexto de uma disciplina. Diante dessa 

discussão, considero que, importa, portanto, como aproveitar as possibilidades que cada 

contexto escolar oferece para o desenvolvimento de atividades dessa natureza.  

O roteiro do relatório, organizado em tópicos, predefiniu tarefas para a escrita do 

relatório e a apresentação do projeto pelo grupo para a turma. A distribuição das tarefas a partir 

do roteiro não garantiu uma relação harmônica entre o que foi desenvolvido pelos estudantes 

no decorrer dos encontros com as tarefas a serem desenvolvidas nessas etapas. Essa desarmonia 

pode ser percebida pela inclusão da Roberta em uma tarefa que ela não conseguiria desenvolver 

sozinha [fala (478)]. Trata-se de uma nova organização, que, apesar de não garantir uma relação 

harmoniosa entre os integrantes do grupo e a tarefa realizada por alguns deles, garantiu que 

todos os integrantes fossem responsabilizados para desenvolver alguma tarefa. 

Eu sei, mas eu não sei como é que eu vou fazer. [fala (478) da Roberta]  

  

No roteiro do relatório foi solicitada uma tarefa (produção da narrativa da organização 

do grupo) que não estava relacionada ao desenvolvimento do projeto de Modelagem, mas às 

demandas da realização da pesquisa. Diante da natureza dessa tarefa, ela foi vinculada aos 
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ausentes, Gabriela e Roberta, e ao Nico, que não se manifestou no momento da divisão das 

tarefas conduzida por Beatriz a partir do roteiro.    

Quando o grupo começou a escrever o relatório, a tarefa de produção da narrativa da 

organização do grupo foi reelaborada pelos estudantes tendo como direcionamento a descrição 

das ideias que foram desenvolvidas pelo grupo relacionadas aos sistemas Atividade dos objetos 

O3, O4 e O5, discutidos na seção anterior. Para conseguir realizar a sua tarefa, Roberta 

reorganizou a divisão dessa tarefa a partir da relação entre os responsáveis por ela e as diferentes 

ideias desenvolvidas, relacionadas a esses sistemas Atividade, ou seja, ela definiu qual 

integrante descreveria cada uma dessas ideias [falas (480), (482) e (484)]. Mais que isso, essa 

reorganização favoreceria a parceria da Roberta com a Beatriz, estudante que poderia e que 

aceitou lhe ajudar a desenvolver sua tarefa [falas (484)]. Cabe destacar que foi no momento da 

produção do relatório e da apresentação, o que seria avaliado pela professora, que Roberta 

efetivamente se manifestou para atuar nas tarefas desenvolvidas pelo grupo.  

Roberta: Eu vou escrever sobre a linha de pensamento da Beatriz. [fala (480)] 

Roberta: Você escreve sobre a sua [Gabriela] e Nico escreve sobre a dele. Nós 

estamos escrevendo sobre as linhas de pensamento, não é? [fala (482)] 

Roberta: É mais fácil ela [Gabriela] escrever sobre o dela mesmo, o Nico 

escrever sobre a dele e eu escrevo com você [dirigindo-se à Beatriz]. [fala 

(484)]. 

  

O fato de o problema sugerido pelo Nico não ter sido desenvolvido, criou uma 

oportunidade para Gabriela excluir a ideia desse estudante, considerando que existiram apenas 

duas ideias coerentes [falas (486), (488), (489) e (490)].  

Gabriela: Galera, é o seguinte, Nico não consegue explicar a ideia dele, ele 

não consegue lembrar como ela era. A gente vai tirar ela da história? [fala 

(486)] 

Gabriela: A gente pode falar que teve outra ideia, só que ela não foi muito 

coerente. [fala (488)] 

Nico: Viável, não foi viável. [fala (489)] 

Gabriela: Ela não foi coerente para o tema do trabalho e ponto final. [fala 

(490)] 

 

A exclusão da ideia do Nico também o excluiu da produção do relatório. Essa exclusão 

se deu mediante resistências por parte dele para conseguir atuar em alguma tarefa no 

desenvolvimento do relatório e na apresentação [entre as falas (496) e (500)]. As falas do Nico 

evidenciam como, para ele, o momento da produção do relatório foi fortemente influenciado 

por parâmetros escolares, pois esse estudante estava preocupado em ter uma parte para 

apresentar, o que seria avaliado pela professora.  

Nico: Agora, o que eu falo lá na frente, na apresentação? [fala (496)] 
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Gabriela: Nada, vai falar só as linhas de raciocínio aceitas. [fala (497)] 

Nico: Qual vai ser minha parte para falar lá na frente? [fala (498)] 

Gabriela: A gente fala disso depois. [fala (499)] 

Nico: Então, eu estou sem nada nada para fazer. [fala (500)] 

 

Por fim, após ter ficado sem tarefas, Nico não aceitou a nova tarefa que a ele foi 

direcionada por Beatriz e Gabriela, construir um anexo para o relatório com as mensagens do 

grupo no WhatsApp. Então, ele se propôs a realizar outra tarefa [fala (506)], mas não há 

evidências de que a mesma foi desenvolvida. Entendo que Nico resistiu fortemente à submissão 

das suas ações ao poder de ação da Beatriz e Gabriela e, também, resistiu à sua exclusão da 

produção do relatório que seria avaliado pela professora. 

Nico: Então, vou falar do que cada um fez no trabalho. Durante o trabalho. 

[fala (506)] 

 

Como Gabriela assumiu o desenvolvimento dos cálculos, tarefa que foi direcionada, 

primeiramente, ao Geovane, Nico ficou responsável por apresentar o que foi desenvolvido na 

Atividade do objeto O4 (QUADRO 6.1). A descrição dessa tarefa no relatório foi direcionada 

pela Roberta para ser desenvolvida pela Gabriela. Então, Nico passou a ter uma tarefa para a 

apresentação para a turma a partir da seleção que a Gabriela fez de qual tarefa ela iria 

desenvolver: os cálculos. Diante disso, o status ocupado pela Gabriela a permitiu decidir em 

qual tarefa atuaria, mesmo após o grupo ter a responsabilizado por outra tarefa.  

Na apresentação, a professora questionou sobre os resultados matemáticos [falas (542) 

e (544)] apresentados pela Roberta, mas esta estudante não se manifestou em relação ao que ela 

apresentou. Isso explicita implicações da distribuição das tarefas a partir do roteiro do relatório, 

pois Roberta estava apresentando o que ela não desenvolveu. Essa discussão evidencia uma 

dissonância entre a proposta de um roteiro do relatório, como aconteceu nesse ambiente de 

aprendizagem, e a proposta de uma atividade de Modelagem orientada pela abordagem da 

EMC, explicitando as limitações que a situação corrente impõe à efetivação da situação 

imaginada (SKOVSMOSE; BORBA, 2004).  

Professora: Volta lá que eu não entendi isso [...]. [fala (542)] 

Professora: Como que foi a quarta empresa desse grupo? [fala (544)] 

  

A necessidade da inclusão de todos os integrantes do grupo para a produção do 

relatório que seria avaliado pela professora evidenciou as exclusões entre eles. A exclusão nesse 

sentindo está relacionada à classificação denominada à margem do Quadro 7.1. Mais que isso, 

o movimento de incluir os excluídos não se estabeleceu de maneira harmoniosa. No caso do 

Nico, ele resistiu à sua exclusão em diversos momentos do desenvolvimento do trabalho e 
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buscou demarcar a sua atuação. Diferentemente, a inclusão da Roberta, que teve poucas 

manifestações de participação em outros momentos do desenvolvimento do trabalho, se deu 

diante da sua submissão em aceitar o que o grupo definiu para que ela desenvolvesse. Diferentes 

tipos de exclusões demandam diferentes inclusões dos sujeitos na Atividade.  

Essa categoria de análise mostra um esfacelamento do desenvolvimento do projeto de 

Modelagem em tarefas para a adaptação a um modelo de avaliação escolar. Esse esfacelamento 

não corresponde ao que, de fato, aconteceu no decorrer do desenvolvimento do projeto quando 

o grupo estava envolvido na construção da solução do problema do projeto de Modelagem, 

como é possível compreender nos trechos das entrevistas que seguem abaixo.  

Durante o processo, principalmente na fase de obtenção de ideias, não estava 

algo, essa divisão não estava fixa. Essa divisão foi basicamente para escrever. 

(NICO, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

No início cada um fazia por si, juntando as ideias para ver no que dava. 

(GEOVANE, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

É, no começo a gente não dividiu nada, tipo cada um estava dando suas 

ideias, por exemplo, um dava as ideias aí o outro vinha e participava e 

começava, então. (BEATRIZ, 04-05-2015, entrevista em grupo)  

 

Esse esfacelamento pode ser compreendido a partir da discussão de Leontiev (2014), 

que esclarece que a Divisão do Trabalho gera resultados parciais, intermediários, devido à 

participação individual na Atividade de natureza coletiva. Por exemplo, considero que o 

desenvolvimento dos cálculos realizados pelo Geovane não garantiu que ele tivesse uma 

compreensão das justificativas sobre porque considerar algumas variáveis e não outras para 

chegar à solução matemática. Nesse caso, esse esfacelamento também favoreceu a 

especialização de funções, pois sugere que o Geovane, por ser bem-sucedido na disciplina de 

matemática, ficasse com o desenvolvimento dos cálculos e, talvez por essa razão, poucas 

manifestações dele em outras tarefas no desenvolvimento do trabalho.  

A escolha do Geovane para realizar essa tarefa também gera exclusões das atuações 

de outros integrantes nessa mesma tarefa, como foi no caso da Beatriz (momento 1) e da 

Adriana (momento 13). Essa discussão converge com o que foi discutido na seção 3.1, quando 

busco orientações no estudo de Marx (1996) para entender sobre o conceito de Divisão do 

Trabalho. De acordo com esse teórico, a Divisão do Trabalho na produção de manufaturas 

implica também a necessidade de especialização dos trabalhadores e, como consequência, a 

exclusão daqueles que não são qualificados e gera escalas de salários para os trabalhadores que 

exercem diferentes funções. A meu ver, as ações dos integrantes do grupo, ao buscar atender o 

que foi proposto no roteiro do relatório, evidenciaram o que pode ser entendido como 
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especializações de funções e exclusões dos menos qualificados para desenvolver determinadas 

tarefas no projeto de Modelagem.  

Por fim, concluo que o esfacelamento do desenvolvimento do projeto de Modelagem, 

no que se refere ao desenvolvimento do relatório e apresentação do projeto para a turma, é fruto 

da estrutura escolar. Mais que isso, evidencia confrontos entre o que foi proposto por meio da 

abordagem teórica da EMC e o que se efetivou nos limites da situação corrente.   

Após discutir a Divisão do Trabalho a partir dessas três categorias, apresentarei as 

considerações finais desta tese.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho, com as escolhas teóricas, fui delimitando o que estava 

defendendo nesta investigação: que, ao se implementar uma atividade de Modelagem proposta 

segundo as orientações teóricas da abordagem da Educação Matemática Crítica, as ações dos 

estudantes, no decorrer do seu desenvolvimento, em alguns momentos se distanciam e em 

outros se aproximam dessa abordagem teórica, explicitando o confronto que se estabelece na 

introdução de atividades dessa natureza em sala de aula diante da forte tradição da Educação 

(Matemática) escolar. Para evidenciar e discutir esse confronto a partir das ações dos 

estudantes, meu olhar estava direcionado para a Divisão do Trabalho no decorrer do 

desenvolvimento da atividade de Modelagem.    

A análise das ações dos sujeitos a partir do conceito de Divisão Trabalho 

(ENGESTRÖM; SANNINO, 2010; CASSANDRE; PEREIRA-QUEIROL, 2014) me 

possibilitou evidenciar esse confronto, direcionando-me a: olhar para as ações dos sujeitos a 

partir dos seus envolvimentos nas tarefas no desenvolvimento da atividade de Modelagem; 

entender como a natureza das tarefas favorecia ou não a atuação de determinados integrantes 

do grupo; compreender como esse confronto se dava a partir das relações de poder estabelecidas 

no decorrer da atividade de Modelagem; perceber como as relações entre os sujeitos, a partir 

das tarefas, favoreciam os status por eles ocupados no desenvolvimento da atividade de 

Modelagem ou como prevaleceram, no grupo, os status já existentes entre os estudantes 

enquanto integrantes de uma turma.      

A presente pesquisa se fundamentou na abordagem teórica da Educação Matemática 

Crítica e na Teoria da Atividade. Adotar esses dois referenciais teóricos me colocou o desafio 

de entender como cada um deles poderia me orientar na produção desta tese. Esse desafio é 

marcante na escrita do capítulo 6, quando senti a necessidade de construir a seção 6.1, na qual 

esclareço como esses referenciais me orientaram teórica e metodologicamente na apresentação 

dos dados e no primeiro nível de análise.  

Em relação à Teoria da Atividade, ao buscar compreender o conceito de Divisão do 

Trabalho (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010), passei a questionar o que as palavras-chave 

(tarefas, poder e status) presentes no enunciado deste conceito poderiam representar.  

Em específico, o entendimento sobre o que significa poder, no conceito de Divisão do 

Trabalho, fez-me perceber o que caracterizou o valor de troca no projeto de Modelagem 

discutido nesta tese: ter mais ou menos conhecimento acerca do tema em discussão, 
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conhecimento validado do ponto de vista escolar; as relações com outras Atividades ou 

integrantes da equipe escolar que favoreceriam, também, do ponto de vista escolar, fortalecer 

esse conhecimento sobre o tema; a relação como estudante na disciplina de matemática.   

A compreensão dos status ocupados pelos sujeitos me levou a perceber que muitas das 

relações que se estabeleceram no grupo no decorrer do desenvolvimento do projeto de 

Modelagem foram reflexo do que já acontecia nas relações estabelecidas entre eles na turma. 

Entender o que caracteriza uma tarefa (BEDNY; KARWOWSKY, 2004) me possibilitou 

perceber a relação entre os sujeitos e as tarefas e como isso impactava nos diferentes status no 

decorrer da Atividade.  

No capítulo 8, as análises esclareceram: por que a Divisão do Trabalho aconteceu de 

determinada maneira, principalmente a partir da discussão da primeira categoria; como 

aconteceu, especificamente as segunda e terceira categorias; e como pode parecer ter 

acontecido, para os que não são integrantes do grupo, a terceira categoria. Apesar da utilização 

do termo Divisão do Trabalho no singular, as análises das três categorias evidenciam múltiplas 

Divisões do Trabalho.  

O momento da escolha do tema se torna de grande relevância para o desenrolar da 

Divisão do Trabalho e merece ter uma atenção especial quando se deseja que o ambiente de 

aprendizagem de Modelagem esteja em consonância com as preocupações da EMC. No grupo 

analisado nesta tese, a escolha do tema gerou, inicialmente, uma desigualdade de status entre 

os integrantes do grupo, pois foi escolhido um tema que favoreceu uma relação com outra 

Atividade (TCC) desenvolvida por apenas duas integrantes do grupo. Partindo do tema 

escolhido, prevaleceram relações de poder que levou o grupo a assumir a solução matemática 

que correspondeu mais aproximadamente ao que era desejado para o TCC das duas estudantes, 

fazendo exclusões de algumas ideias que poderiam divergir do que era central no TCC.     

As presenças e ausências dos integrantes do grupo nos encontros, para o 

desenvolvimento do projeto de Modelagem, delinearam diferentes divisões de tarefas. A partir 

das presenças e ausências, em cada encontro, foram favorecidas diferentes discussões e tarefas 

para o desenvolvimento do projeto de Modelagem.  

No grupo foram constituídas duas lideranças, uma delas, com status superior a outra, 

foi exercida por uma estudante que desenvolvia o TCC com o mesmo tema do projeto de 

Modelagem. A outra liderança, subordinada a primeira, exercida por uma estudante, que não 

estava desenvolvendo o TCC sobre o tema do projeto de Modelagem, cujas ações estavam 
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direcionadas para atender a realização de um trabalho escolar da disciplina de matemática, e 

que já exercia liderança na turma.    

O artigo e o roteiro do relatório foram artefatos que tiveram papel central na Divisão 

do Trabalho e implicaram nas ações dos integrantes do grupo no decorrer do desenvolvimento 

do projeto de Modelagem. O artigo, por apresentar um gráfico e tabelas, favoreceu que o grupo 

assumisse as informações matemáticas presentes nele como verdadeiras, indo ao encontro da 

ideologia da certeza (BORBA; SKOVSMOSE, 2001). De outra maneira, devido ao fato das 

informações e resultados obtidos a partir dos dados presentes nele não convergirem com o que 

era esperado, surgiram tensões que reconfiguraram, em alguns momentos, a Divisão do 

Trabalho. O roteiro do relatório teve o papel de tornar a Atividade com características mais 

próximas de uma Atividade escolar, favorecendo que prevalecessem ações que convergiam para 

o que seria esperado em uma avaliação de um trabalho escolar na disciplina de matemática.  

Na Divisão do Trabalho, o desenrolar das ações dos estudantes para chegar à solução 

matemática evidenciou que, diante da forte tradição da Educação (Matemática) escolar, houve 

oscilações nas ações desses sujeitos que favoreceriam ou não romper com essa tradição, 

propiciando aproximações ou distanciamentos com o que propõe a EMC. Além disso, essas 

oscilações estavam presentes nas ações da professora e da pesquisadora.  

Por fim, após o grupo ter chegado às soluções matemáticas e decidido sobre qual delas 

adotar, monta-se um cenário para a apresentação, mas esse não necessariamente corresponderá 

ao que aconteceu, evidenciando que o que é visto pelo professor pode destoar muito do que, de 

fato, acontece em ambientes de aprendizagem dessa natureza. 

A TA favoreceu perceber como as ações dos estudantes para o desenvolvimento do 

projeto de Modelagem extrapolaram os limites da sala de aula de matemática, evidenciando as 

relações, estabelecidas pelos estudantes, do projeto de Modelagem com outras Atividades no 

contexto escolar e fora dele. 

Destaco a complexidade de buscar compreender a Divisão do trabalho, pois isso não 

se faz independente dos outros componentes do sistema Atividade. Na análise apresentada nesta 

tese, as regras e os artefatos foram chamados fortemente para a discussão evidenciando as 

relações dialéticas entre esses componentes do sistema Atividade.  

Para desenvolver a pesquisa de campo me apoiei nos estudos de Skovsmose e Borba 

(2004), ao optar por construir um ambiente de aprendizagem no qual ocorreria a pesquisa, 

caracterizando, assim, o enfrentamento da situação corrente ao buscar construir uma situação 

imaginada. Esta se caracteriza pelas ideias e ideais da EMC. Então, a situação arranjada foi 
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constituída com elementos da situação corrente e, também, do que foi imaginado.  Criar a 

situação arranjada extrapola a ideia de construir um ambiente de aprendizagem para 

desenvolver a pesquisa. Mais que isso, um ambiente de aprendizagem orientado pelas 

preocupações da EMC busca gerar mudanças que venham romper com a tradição da Educação 

(Matemática) escolar, fortemente caracterizada pelo paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 

2000).  

Nesta tese, apoiada em Skovsmose e Borba (2004), busquei descrever aspectos da 

situação corrente, da organização prática, que inclui o planejamento com a professora para a 

construção do ambiente de aprendizagem, e o que aconteceu na situação arranjada, para explicar 

como se deu o desenvolvimento de uma atividade dessa natureza em um contexto escolar e no 

próprio desenvolvimento de uma pesquisa que se fundamenta na EMC. De acordo com Pais et 

al. (2012), explicitar os enfrentamentos para a implementação de uma atividade dessa natureza 

no desenvolvimento de uma pesquisa não significa apresentar o fracasso da EMC ao se 

explicitar o que não se efetivou como foi esperado, representa não fazer uma limpeza na 

pesquisa, evidenciando as contradições do sistema escolar, pois uma metodologia crítica é a 

que consegue expressar as contradições de maneira que não as negligencie, mas coloca-as como 

central. 

Ao concluir o trabalho, avalio que o grupo analisado nesta tese vivenciou uma 

experiência com aspectos da abordagem da EMC. No primeiro capítulo da presente tese, 

destaquei que, para considerar que os estudantes vivenciaram uma atividade de Modelagem 

nessa abordagem teórica, seria necessário que eles percebessem que: o modelo matemático não 

representa o fenômeno e, sim, aspectos do fenômeno, deixando de fora inúmeras variáveis que 

não são matematizáveis; o que está presente no modelo matemático representa uma 

possibilidade, pois outros modelos poderiam ser construídos para o mesmo fenômeno a 

depender dos critérios matemáticos adotados; a partir do momento que um modelo passa a ser 

operacionalizado em uma micro sociedade, ele interferirá de alguma maneira em sua dinâmica; 

e, que as decisões e discussões no ambiente de aprendizagem favoreceram a participação 

democrática dos sujeitos envolvidos.   

As análises explicitaram que esses aspectos foram contemplados no trabalho do grupo, 

mas que também existiram diversas ações dos estudantes e, também, da professora e da própria 

pesquisadora que não convergiram com eles. Mais uma vez, apoio-me em Pais, et al. (2012) 

para considerar que uma perspectiva emancipadora como a EMC, destinada a produzir 

transformações, parece não conseguir romper com o que já é vivido nos espaços escolares, 
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diante da forte tradição da Educação (Matemática) escolar que é reprodutora de desigualdades 

e exclusões. 

Um olhar para o que foi apresentado pelo grupo para a turma não evidencia 

rompimentos significativos com a tradição da Educação (Matemática) escolar. Ao mesmo 

tempo, a análise das situações no decorrer do desenvolvimento do projeto evidenciou diversos 

momentos em que a atividade de Modelagem proposta segundo as orientações teóricas da EMC 

favoreceu que os estudantes realizassem pequenos rompimentos com os limites impostos pela 

tradição da Educação (Matemática) escolar. Esses pequenos rompimentos são significativos ao 

se perceber que foi a primeira experiência com a Modelagem proposta segundo a EMC nesse 

contexto. 

Nessa direção, considero que experiências como a relatada nesta pesquisa não 

provocam um efetivo rompimento, mas causam algumas pertubações no que parece fortemente 

solidificado pela tradição da Educação (Matemática) escolar. O Quadro 7.1, que classifica os 

envolvimentos dos sujeitos da pesquisa, ressalta esse aspecto partindo de alguns integrantes do 

grupo que tiveram envolvimentos relacionado ao interesse em compreender sobre como o 

projeto de Modelagem se efetivaria na situação real . 

Assim como presente na discussão de Pais et. al. (2012), uma contribuição que destaco 

a partir deste estudo é que os enfrentamentos entre o que propõe a EMC e a tradição da 

Educação (Matemática) escolar devem ser analisados a partir das ações dos estudantes, como 

também do pesquisador e do professor. Devo destacar que, por mais que adotemos essa 

perspectiva teórica para fundamentar uma prática pedagógica, nossa trajetória escolar foi 

fortemente embasada na tradição da Educação (Matemática) escolar.  

O incômodo inicial para a proposição desta pesquisa foi sobre a possibilidade de os 

estudantes esfacelarem o projeto de Modelagem em tarefas. Mas foi o roteiro que propusemos 

para o desenvolvimento do ambiente de aprendizagem de Modelagem que favoreceu esse 

esfacelamento. Mais que isso, devido às condições colocadas pela situação corrente, o projeto 

foi avaliado, o que favoreceu que os envolvimentos de alguns sujeitos se relacionassem 

fortemente com a avaliação que seria realizada pela professora. Partimos de uma atividade de 

natureza aberta e investigativa, mas solicitamos um produto de natureza encapsulada 

(ENGESTRÖM, 1991).  

Posso considerar que a discussão desenvolvida na presente tese contribui para o campo 

da Modelagem na Educação Matemática por colocar em debate as relações de poder que se 

constituem na Divisão do Trabalho em uma atividade de natureza coletiva. Dessa forma, 
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explicitando novos elementos que implica na inserção de atividades de modelagem em sala de 

aula.  

Ao finalizar esta tese, reforço meus votos esperançosos de que é possível implementar 

Modelagem segundo a EMC em sala de aula, mas que alguns cuidados teórico-metodológicos 

são necessários. Ter claro que os enfrentamentos serão presentes e considerar necessária sua 

superação como um aspecto positivo e não como uma barreira para a efetivação desse ambiente 

de aprendizagem é uma condição necessária para mantermos a esperança que é tão presente 

nas ideias que fundamentam a EMC.  
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APÊNDICE I 

 

Roteiro com o grupo 

 

Parte geral 

1) Como se deu a organização do grupo para o desenvolvimento do projeto de Modelagem? 

2) Existiram divisões de tarefas entre vocês para a realização do projeto? Se sim, falem-me 

como aconteceu? 

3) Alguém definiu as tarefas a serem desenvolvidas? Como isso aconteceu?  

4) Quem atuou em cada tarefa?  

5) Foi você quem decidiu atuar ou foi outra pessoa que sugeriu? 

 

Parte específica 

6) Roberta, você poderia relatar em quais tarefas atuou? 

7) Alguém quer fazer alguma colocação em relação à resposta da Roberta? 

8) Gostaria que o Nico falasse sobre a aceitação ou discordância do grupo em relação às 

suas ideias. 

9) Beatriz, em alguns momentos você expressava o interesse de finalizar logo o projeto, ou 

seja, resolver rapidamente o que precisava fazer. Isso te levou a tomar determinadas 

atitudes quanto a sua atuação nas tarefas para o desenvolvimento do projeto? Fale-me um 

pouco sobre isso? 

10) Gostaria que a Gabriela falasse sobre como sua relação com o tema interferiu na sua 

atuação no desenvolvimento do projeto. 

11) Adriana, Beatriz e Laura, percebi que, no decorrer do desenvolvimento do projeto, na 

hora de coletar e resolver cálculos, vocês atuavam, mas nos últimos encontros foi o 

Geovane quem assumiu essa tarefa. Como o grupo analisa essa dinâmica? 

12) Gabriela e Geovane, em um dos encontros que aconteceu no laboratório, percebi que 

vocês se posicionaram separadamente dos demais integrantes do grupo, pesquisando, 

discutindo e resolvendo alguns cálculos. O que os levaram a se separar dos outros 

integrantes do grupo naquele momento? 

13) Alguém quer falar algo a mais? 

 

Eu agradeço pela disponibilidade em participar da pesquisa. 

 

Roteiro com a professora 

 

1) Descreva o grupo, apontando o que você observou das relações entre os integrantes no 

desenvolvimento do trabalho. 

2) O que você sabe sobre a relação desses estudantes com o tema escolhido e, para você, 

como isso influenciou na atuação deles no desenvolvimento da atividade? 

3) O que você observou da relação de poder e divisão de tarefas entre os integrantes do 

grupo? 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 

Autorizo as professores Ilaine da Silva Campos (Doutoranda) e Jussara de Loiola Araújo 

(Orientadora) do Doutorado em Educação – Conhecimento e Inclusão Social da Universidade 

Federal de Minas Gerais, a realizarem a pesquisa intitulada “A DIVISÃO DE TAREFAS NO 

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DE MODELAGEM MATEMÁTICA SEGUNDO A 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA” com alunos da disciplina de Matemática do curso 

Técnico Integrado em Meio Ambiente do campus Governador Valadares do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais, no ano de 2015, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Nome do Diretor 
Diretor do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares 

 

 

 

Governador Valadares, ____   de _____________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

IFMG – Campus Governador Valadares – Avenida Minas Gerais, 5189 – Bairro Ouro Verde – Governador 

Valadares - MG – Brasil CEP: 35057-760 

Homepage: http://www.ifmg.edu.br/site_campi/g/– Fone: 55(33) 3717-0101 
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) professor(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa 

educacional intitulada “A DIVISÃO DE TAREFAS NO AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM DE MODELAGEM MATEMÁTICA SEGUNDO A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA” que tem como objetivo gerar entendimentos sobre as práticas 

dos alunos em ambiente de aprendizagem de modelagem matemática. Esperamos que esse 

estudo contribua para que professores de Matemática possam aprimorar suas atividades em 

sala de aula, colaborando para a aprendizagem dos estudantes. 

Para que a pesquisa possa ser realizada pretendemos: acompanhar algumas de suas aulas 

em uma turma 3º ano do Ensino Médio e Técnico, curso técnico integrado em Meio 

Ambiente, do IFMG Governador Valadares; fazer anotações, em um diário de campo, sobre 

todas essas aulas; desenvolver com você um trabalho em parceria para que possamos elaborar 

a atividade de modelagem matemática; aplicar a atividade elaborada em parceria à uma de 

suas turmas e, caso autorizado pelos pais ou responsáveis pelos alunos, fazer gravações em 

áudio e vídeo das falas, conversas e comportamentos dos alunos durante essas aulas; 

acompanhar os alunos desenvolvendo a atividade em momentos que não seja da própria aula 

de matemática; realizar entrevistas com os alunos, individualmente ou em grupos, dentro da 

própria escola, ao longo da pesquisa. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária e não haverá pagamento de qualquer 

espécie pela participação na pesquisa. Você é livre para deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento, bem como para se recusar a responder qualquer questão específica sem 

qualquer punição. A participação na pesquisa em nada deverá prejudicar o andamento normal 

das aulas ou interferir de forma indesejada em seu cotidiano. A participação é confidencial, 

em hipótese alguma o material coletado nas observações, nas gravações em áudio e vídeo e 

nas entrevistas dos alunos será divulgado sem autorização. As gravações serão armazenadas 

em formato digital no gabinete da professora Jussara Araújo, no Instituto de Ciências Exatas 

– ICEX, da UFMG, por até 3 anos após a coleta. 

 Caso seja autorizado, os conhecimentos resultantes deste estudo serão divulgados em 

revistas especializadas, em congressos e simpósios sobre pesquisas educacionais e em uma 
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tese de doutorado. Nenhuma informação que permita a sua identificação, da escola e dos 

alunos será revelada. 

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar com a participação 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de rubricar todas as páginas, além de 

assinar e devolver o termo de consentimento anexo. Você receberá uma via deste documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 

 

Governador Valadares, _______ de _____________________ de 2015. 

 

 

 

 

Jussara de Loiola Araújo 

Pesquisadora responsável 

jussara@mat.ufmg.br 

www.mat.ufmg.br/~jussara 

(31) 3409 5786 
 

Ilaine da Silva Campos 
Pesquisadora 

ila_scampos@yahoo.com.br 

(31) 2127 3989 
 

Comitê de Ética na Pesquisa COEP/UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627 

Unidade Administrativa II – 2º andar – Sala 2005 

Campus Pampulha 

Belo Horizonte, MG – Brasil 

31270-901 

coep@prpq.ufmg.br 

(31) 3409 4592 
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APÊNDICE IV 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Caro aluno, 

Após conversar com a direção dessa escola e contar com sua colaboração e 

consentimento, venho convidá-lo a participar de uma pesquisa, realizada por mim, Ilaine da 

Silva Campos e minha orientadora Profa. Dra. Jussara de Loiola Araújo. Nessa pesquisa 

intitulada “A DIVISÃO DE TAREFAS NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA SEGUNDO A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

CRÍTICA”, pretendo acompanhar e realizar atividades durante as aulas de sua disciplina: 

Matemática. 

Participarão dessa pesquisa os alunos matriculados na disciplina cujos pais assim o 

consentirem. As atividades ocorrerão durante 6 aulas (hora/aula), no horário próprio de aulas, 

e constarão de discussões teóricas e atividades práticas realizadas em grupo. Tais atividades 

não desviarão o foco dos trabalhos da disciplina de Matemática. Talvez, seja necessário um 

tempo extra, mas não se estenderá por muito tempo, para não interferir na sua rotina de 

estudo. Todos os horários serão negociados com os alunos e professor. Todas as atividades 

serão desenvolvidas no espaço da escola. 

As atividades serão formuladas de acordo com as teorias pertinentes à criação da 

ambientes de aprendizagem de modelagem matemática, na qual vocês serão convidados a 

modelar e intervir em situações que serão discutidas e definidas posteriormente. 

Como tal trabalho fará parte de uma pesquisa de Doutorado, solicitarei permissão aos 

seus pais ou responsáveis para gravar em áudio e vídeo alguns momentos em sala de aula e 

outros possíveis momentos destinados ao desenvolvimento da atividade. Os dados coletados, 

uma vez organizados, estarão à disposição deles. Tais informações serão armazenadas em 

um cd que se constituirá em fonte de análise.  

Asseguro-lhe que nenhum aluno, professor ou mesmo a escola, terá seu nome 

mencionado na pesquisa. Além disso, tanto você quanto qualquer aluno poderá, em qualquer 

momento ao longo da pesquisa, retirar sua participação se julgar necessário, pois tal atividade 

não será avaliativa. Caso assim o decida, não haverá qualquer prejuízo, uma vez que suas 

aulas acontecerão normalmente, e as atividades propostas casam com o programa da 

disciplina, e os alunos que não estiverem dispostos a se tronarem sujeitos da pesquisa 
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participarão de todas elas. Neste caso, não serão coletadas informações sobre a sua 

participação para uso na pesquisa.  

As gravações serão armazenadas em formato digital no gabinete da professora Jussara 

Araújo, no Instituto de Ciências Exatas – ICEX, da UFMG, por até 3 anos após a coleta. 

Asseguro-lhe, também, que todo o ônus desta pesquisa, correrá por conta da 

pesquisadora e da orientadora, isentando alunos, professor e Instituição de qualquer ônus. Se 

você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar voluntariamente 

desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de rubricar todas as páginas e devolver este termo de 

assentimento. Você receberá uma via deste documento. 

Seguem os dados de contato do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG – COEP, caso 

tenha algum esclarecimento de ordem ética a fazer, em relação à pesquisa. Quaisquer outras 

dúvidas podem ser esclarecidas em contato comigo ou minha orientadora, cujos dados 

também constam a seguir. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Governador Valadares, _______ de _____________________ de 2015. 

 

Jussara de Loiola Araújo 

Pesquisadora responsável 

jussara@mat.ufmg.br 

www.mat.ufmg.br/~jussara 

(31) 3409 5786 
 

Ilaine da Silva Campos 

Pesquisadora 

ila_scampos@yahoo.com.br 

(31) 2127 3989 
 

Comitê de Ética na Pesquisa COEP/UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627 

Unidade Administrativa II – 2º andar – Sala 2005 

Campus Pampulha 

Belo Horizonte, MG – Brasil 

31270-901 

coep@prpq.ufmg.br 

(31) 3409 4592 
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APÊNDICE V 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro pai ou responsável, 

Após conversar com a direção do IFMG Governador Valadares e contar com sua 

colaboração e consentimento, venho propor uma pesquisa, realizada por mim, Ilaine da Silva 

Campos, e minha orientadora Profa. Dra. Jussara de Loiola Araújo. Eu sou estudante do 

Doutorado em Educação – Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e professora de Matemática. Minha orientadora é professora da 

UFMG. Participarão dessa pesquisa os alunos matriculados na disciplina cujos pais ou 

responsáveis assim o consentirem.  

Nessa pesquisa intitulada “A DIVISÃO DE TAREFAS NO AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM DE MODELAGEM MATEMÁTICA SEGUNDO A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA”, pretendo acompanhar e realizar atividades durante as aulas de 

Matemática, que constarão de discussões teóricas e atividades práticas realizadas em grupo. 

As atividades ocorrerão no decorrer das aulas de matemática e, caso necessário, em outros 

momentos. Garanto-lhe que se ocorrer atividades fora do horário das aulas, não se estenderão 

por muito tempo, para não interferir na rotina de estudo dos alunos. Todos os horários serão 

negociados com os alunos e professor. 

Todas as demandas para realização das atividades serão desenvolvidas no espaço do 

campus IFMG Governador Valadares, ou seja, não será preciso a realização de encontros 

fora do campus para a realização da pesquisa. Tais atividades não desviarão o foco dos 

trabalhos da disciplina de Matemática. Asseguro-lhe que a atividade não será considerada 

como parte da avaliação da disciplina.  

As atividades serão formuladas de acordo com as teorias pertinentes à criação de 

ambientes de aprendizagem de modelagem matemática, na qual os alunos serão convidados 

a modelar e intervir em situações que serão discutidas e definidas posteriormente. O 

desenvolvimento dessa pesquisa poderá contribuir para a aprendizagem dos alunos em 

relação a aplicação de conhecimentos matemáticos em situações do seu cotidiano e para a 

aprendizagem dos professores sobre a metodologia denominada modelagem matemática e 

assim favorecer a melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula. 
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Como tal trabalho fará parte de uma pesquisa de Doutorado, solicitarei permissão aos 

seus pais ou responsáveis para gravar em áudio e vídeo alguns momentos do 

desenvolvimento da atividade. Os dados coletados, uma vez organizados, estarão à 

disposição deles. Tais informações serão armazenadas em um cd que se constituirá em fonte 

de análise. Porém, nenhum aluno, professor ou escola, terá seu nome real mencionado. 

Asseguro-lhe que nenhum aluno, professor ou mesmo a escola, terá seu nome 

mencionado na pesquisa. Além disso, qualquer aluno poderá, em qualquer momento ao longo 

da pesquisa, retirar sua participação se julgar necessário. Caso assim o decida, não haverá 

qualquer prejuízo, uma vez que suas aulas acontecerão normalmente, e as atividades 

propostas casam com o programa da disciplina, e os alunos que não estiverem dispostos a se 

tronarem sujeitos da pesquisa participarão de todas elas. Neste caso, não serão coletadas 

informações sobre a sua participação para uso na pesquisa. As gravações serão armazenadas 

em formato digital no gabinete da professora Jussara Araújo, no Instituto de Ciências Exatas 

– ICEX, da UFMG, por até 3 anos após a coleta. 

Asseguro-lhe, também, que todo o ônus desta pesquisa, correrá por conta da 

pesquisadora e da orientadora, isentando alunos, professor e Instituição de qualquer ônus. 

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar com a participação 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de rubricar todas as páginas, além de 

assinar e devolver o termo de consentimento anexo. Você receberá uma via deste documento.  

Seguem os dados de contato do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG – COEP, caso 

tenha algum esclarecimento de ordem ética a fazer, em relação à pesquisa. Quaisquer outras 

dúvidas podem ser esclarecidas em contato comigo ou minha orientadora, cujos dados 

também constam a seguir.  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussara de Loiola Araújo 

Pesquisadora responsável 

jussara@mat.ufmg.br 

www.mat.ufmg.br/~jussara 

(31) 3409 5786 
 

Ilaine da Silva Campos 
Pesquisadora 

ila_scampos@yahoo.com.br 

(31) 2127 3989 
 

Comitê de Ética na Pesquisa COEP/UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627 

Unidade Administrativa II – 2º andar – Sala 2005 

Campus Pampulha 

Belo Horizonte, MG – Brasil 

31270-901 

coep@prpq.ufmg.br 

(31) 3409 4592 

 



249 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________, 

responsável pelo aluno ___________________________________________________, fui 

solicitado pela professora Ilaine da Silva Campos, aluna do Doutorado em Educação - 

Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais, a autorizar a 

participação do aluno mencionado em sua pesquisa, permitindo a realização de uma proposta 

de ensino diferenciada, na tentativa de oferecer aos alunos a participação em um ambiente de 

aprendizagem de Matemática que servirá como contexto para a discussão sobre a divisão de 

tarefas pelos alunos no ambiente de aprendizagem de modelagem matemática. 

Estou ciente de que as atividades ocorrerão sem ônus para alunos, professores e para 

a Instituição. Estas ocorrerão no horário normal de aula, durante 6 aulas (hora/aula), podendo 

se estender por outros horários, no próprio espaço da escola, no segundo semestre de 2015. 

Fui informado que, em qualquer momento ao longo desta pesquisa, posso retirar a 

participação do aluno mencionado na pesquisa, se julgar necessário. Fui informado também 

que nenhum sujeito da pesquisa terá seu nome mencionado em momento algum desta. Sinto-

me esclarecido em relação à proposta e concordo em autorizar a participação voluntária do 

aluno nesta pesquisa, uma vez que reconheço sua importância e as possíveis contribuições 

que poderá trazer ao processo de formação destes alunos e à pesquisa educacional em geral. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Governador Valadares, _______ de _____________________ de 2015. 
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APÊNDICE VI 

O texto Modelagem Matemática: uma breve explicação 

 

Modelagem Matemática: uma breve explicação 

Ilaine da Silva Campos 

Ana Catarina Roque 

 

Podemos dizer que Modelagem Matemática é a utilização da Matemática para 

resolver problemas que tem sua origem em outras áreas que não seja a própria Matemática 

(BARBOSA, 2004). Por exemplo, podemos analisar questões ambientais, econômicas, 

políticas, etc, utilizando conceitos e teorias matemáticas. Sabemos que nem todos problemas 

podem ser resolvidos utilizando a matemática. Mas, quando a utilizamos não significa que 

representa a melhor, mais exata ou a única maneira de resolvê-lo. Podemos utilizar diferentes 

conceitos ou teorias matemáticas na construção do modelo matemático, o que depende do 

problema e do que conhecemos de Matemática.  A seguir, apresentaremos uma atividade de 

modelagem relatada por Araújo, Freitas e Silva (2011) que teve como tema a distribuição de 

recursos entre os alunos de uma linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação de 

Educação da UFMG, para a participação em eventos científicos, e o modelo, apresentado 

nesse estudo, que foi desenvolvido por um grupo de alunos que participaram da atividade. A 

proposta da atividade: 
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O modelo desenvolvido pelo grupo: 
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ANEXO I 

Matriz curricular dos estudantes que concluiram em 2015 

 

 


