
MODELAGEM E SABERES DA COMPLEXIDADE NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Profa. Me. Neuma Teixeira dos Santos

Terra Pátria
05/04/2021



Roteiro

❖ Explicando o título...

❖ Experiências??? (Reorganização genéticas)

❖ Reflexões

❖ Modelagem na Educação/Ensino Matemática

❖ Sete Saberes da Complexidade

❖ Relações entre Modelagem e os Sete Saberes da Complexidade

❖ Artigo Tecitura entre MM e SC na temática Ambientação no Manguezal

❖ Referências

❖ Contato e informações 



Explicando o título...

✓ Modelagem livre sem delimitação a priori.

✓ Meyer, Caldeira e Malheiros (2011) a consideram datada, dialógica e diversa...

✓ Modelagem não é o caminho para as certezas, verdade absolutas, mas é
agregadora no sentido de reunir pessoas para realizar as próprias descobertas.



Explicando o título...

✓ Os saberes da complexidade são os saberes propostos por Edgar Morin em seu livro “Os sete 
saberes necessários a educação do futuro” (MORIN, 2000).

Complexidade – Edgar Morin

“Complexus significa o que foi tecido junto; de fato,
há complexidade quando elementos diferentes são
inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) [...]
a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade”
(MORIN, 2000, p.38).

✓ Educação/Ensino Matemática
✓ Modelagem para a Educação/Ensino Matemática



Trajetória Acadêmica/profissional

✓ Experiências???

✓ Edgar Morin e a construção do pensamento complexo

- Vida intelectual é inseparável das experiências vividas;
- Reorganizações genéticas - reorganizações do estilo de pensamento.



Trajetória Acadêmica/profissional

✓ Experiências???

✓ Graduação em Licenciatura em Matemática (CUNCAST/UFPA) – TCC (Aproximação de
funções com redes neurais artificiais utilizando dados meteorológicos);

✓ Participação na organização de eventos, em projetos de extensão
(Acabando com os zeros em matemática) e de pesquisa, publicação de
trabalhos (dentre estes uma publicação no EREMATSUL)

✓ objetivo no último ano - 10 publicações para aumentar as possibilidades
de bolsa no mestrado.

Público-alvo do evento: 
Estudantes da educação básica

Estudantes da graduação e pós-graduação



Trajetória Acadêmica/profissional

✓ Experiências???

Público-alvo do evento: 
Estudantes da educação básica

Estudantes da graduação e pós-graduação

Dica: 
Tenha foco durante a graduação e aproveite todas as 

oportunidades de aprendizado. 

Seja como bolsista ou voluntário!



Trajetória Acadêmica/profissional

✓ Experiências???

✓ Mestrado em Engenharia Elétrica – Classificação automática de imagens de
sensoriamento remoto com redes neurais artificiais para o planejamento energético

✓ Professora efetiva na área de Matemática na UFRA – Campus de Capanema desde 2012
✓ Coordenação de Projetos... “Mapeamento digital do manguezal de Tracuateua-PA”

– edital CNPq-Petrobrás para incentivar Meninas a cursar Ciências Exatas, Computação e Engenharias.



Trajetória Acadêmica/profissional

✓ Experiências???

✓ Especialização em EA e Sustentabilidade – Modelagem Matemática e Educação
Ambiental

✓ Participação no Grupo de Modelagem na Educação Matemática (GEMM/UFPA)
✓ Projeto MM em sala de aula (concluído)

✓ Resultados serão apresentados em um livro

✓ Coordenação do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão do Laboratório de
Geotecnologias , Educação Financeira e Ambiental (LabGEFA/UFRA Capanema)

✓ Realiza atividades em espaços formais e não-formais, publicações, ESO, TCCs

✓ Doutoranda em Educação em Ciências e Matemáticas
✓ MM e TC: uma abordagem multitemática no Ensino Superior



Reflexões...

• Matemática com base em problemáticas locais pode despertar visão 
crítica nos estudantes

• Importante iniciar estudantes em projetos de pesquisa e extensão

• Formação pessoal e profissional gera visão mais ampla acerca de
problemáticas cuja solução necessite de múltiplos conhecimentos

• A busca por uma desfragmentação do conhecimento me levou ao
encontro da teoria da complexidade de Edgar Morin



Modelagem na Educação Matemática

✓ Biembengut (2016) - levantamento histórico - o termo foi utilizado no início do século XX, nas
publicações de Engenharia e Ciências Econômicas,

✓ como processo para descrever, formular, modelar e resolver uma situação-problema
de alguma área do conhecimento.
✓ Enquanto que a Modelagem para a Educação se fez mais presente a partir da

década de 1970, em vários países, incluindo o Brasil.

Modelo é uma representação simplificada da realidade.
Ex: Gráficos, tabelas, equações



Modelagem na Educação Matemática

✓ Quando se fala em Modelagem Matemática para a educação, várias perspectivas e concepções
são discutidas.

✓ “perspectiva” tem origem no latim, e dentre os múltiplos significados pode ser
definida como o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica.

✓ Método de ensino e aprendizagem, ambiente de aprendizagem, gera um
ambiente de aprendizagem, educar matematicamente...

Essas diferentes perspectivas é reflexo
✓ Das vivências de cada autor
✓ Das experiências profissionais em diferentes níveis de ensino, em diferentes cenários



Modelagem na Educação Matemática

✓ Como posso iniciar atividades de Modelagem?
✓ Estudantes e Professores

✓ Veja se na sua instituição há algum grupo ou professor que realize pesquisas nessa
linha;

✓ Leia artigos, livros, anais de eventos
✓ Participe de eventos científicos

Em preparação...
GEMM 2021



Modelagem na Educação Matemática

✓ Como posso iniciar atividades de Modelagem?

A dimensão crítica da Modelagem Matemática e da Educação 

Ambiental: revisão de literatura e aplicação prática

Objetivo: apresentar as possibilidades da

inserção da Modelagem Matemática

Sociocrítica integrada a Educação

Ambiental Crítica em sala de aula.



Saberes da complexidade

✓ Morin devido ao seu pensamento complexo transdisciplinar foi convidado para elaborar
propostas/plano de sugestões para a reforma da educação na França

✓ Reforma do ensino e da educação –
começar com a reforma dos
educadores – reforma do
pensamento

✓ É necessário reaprender a religação
do conhecimento



Saberes da Complexidade

• O conhecimento é subjetivo por isso é passível de falhas..
As  cegueiras do 
conhecimento

• Informações e dados só adquirem sentido se estiverem situadas
no contexto;

Os princípios do 
conhecimento pertinente

• O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico,
social, cultural e histórico...Ensinar a condição humana

• Os seres humanos são seres terrestres que habitam um único
planeta...Ensinar a identidade terrena

• Deve-se ensinar que todo conhecimento é permeado por incertezas e
cada ação uma vez iniciada carrega consigo o princípio da
imprevisibilidade.

Enfrentar as incertezas

• A educação do futuro deve ensinar a compreensão para garantir a
solidariedade intelectual e moral da humanidade.Ensinar a compreensão

• Compreende um caráter ternário indivíduo/sociedade/espécie
(homem é um indivíduo, integra uma sociedade e compõe uma
espécie)

A ética do gênero humano



Modelagem na perspectiva dos Saberes da Complexidade
Sete saberes Modelagem Matemática

As cegueiras do 

conhecimento

O processo e o produto da modelagem não são incontestáveis, definitivos ou livres de erros.

Conhecimento pertinente A complexidade do objeto estudado exige uma postura contextualizadora, transversal, a fim de que a

modelagem e o seu resultado digam respeito a processo e produto os menos distantes possíveis desse objeto.

Ensinar a condição 

humana

A condição humana, com suas múltiplas faces, estará presente, por exemplo, no processo e no produto da

modelagem.

A ética do gênero humano O processo e o produto da modelagem, tendo o homem (aluno/modelador e professor/orientador) como

sujeito, estão, pois, impregnados dessas três dimensões.

Enfrentar as incertezas
As situações e/ou os objetos de estudo são complexos. O modelador tem que considerar o elemento

incerteza, tem que considerar os limites de representação do seu modelo.

Ensinar a compreensão Reconhecer e fomentar a compreensão e a solidariedade durante o processo de modelagem. Compreensão e

solidariedade inerentes ao trabalho em conjunto, inerentes à orientação docente, inerentes ao

aproveitamento de ideias concebidas originalmente por outras pessoas.

Ensinar a identidade 

terrena

O caráter potencialmente contextualizador da modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem

favorece a ideia de que tudo se liga a tudo.

Fonte: Adaptado de LEVY E ESPÍRITO SANTO (2011, p.173-175)



Tecitura entre Modelagem Matemática e Saberes da Complexidade na temática
Ambientação no Manguezal (SANTOS; BRAGA; ESPIRITO SANTO, 2020)

✓ Coleta de dados
✓ Ambientação
✓ Laboratório de informática

Obtenção de dados da vegetação de mangue 
– monitoramento da qualidade do bosque



Tecitura entre Modelagem Matemática e Saberes da Complexidade na temática
Ambientação no Manguezal

✓ Altura da árvore, diâmetro
✓ Fórmulas para calcular parâmetros

Fonte: dados da pesquisa, 2019



Tecitura entre Modelagem Matemática e Saberes da Complexidade na temática
Ambientação no Manguezal

✓ Resultados (conservação e qualidade do bosque de

mangue)

Modelagem foi discutida nos
resultados que foram organizados
por etapas...em cada etapa/ação foi
identificada a presença de um ou
mais saberes...

“A atividade focou também na
formação de uma memória afetiva
vinculada ao conhecimento
científico”



Tecitura entre Modelagem Matemática e Saberes da Complexidade na temática
Ambientação no Manguezal

O acesso ao local da pesquisa se deu através da estrada PA-450, cujo estado de deterioração é alto, o que dificulta a entrada

de muitos tipos de veículos. Por motivos de manutenção em uma ponte, até a chegada ao ponto de apoio [...], a equipe de

pesquisadores teve que seguir a pé [...]. A partir dos metadados presentes em fotos realizadas no local da coleta, foi possível

extrair as coordenadas geográficas (-0,952; -46,934) e montar o mapa onde se realizou o trabalho. (E4)

Aula que um dos comunitários ministrou durante o trajeto, sobre a agricultura da região e as

características dos campos alagados.

As ações ocorridas alinham-se com os saberes enfrentar as incertezas, no sentido de que

a imprevisibilidade proporcionou outras experiências e ensinar a compreensão humana. Visto que

ao compartilhar o seu conhecimento, o comunitário fomentou a solidariedade intelectual e ocorreu

um aproveitamento de ideias concebidas por outra pessoa durante o processo de Modelagem com

os estudantes.



Tecitura entre Modelagem Matemática e Saberes da Complexidade na temática
Ambientação no Manguezal

Vídeo 
disponível 

no canal do 
YouTube

Fonte: Acervo do grupo LabGEFA, 2019.



Considerações

✓ Ao apresentar experiências – motivos que me levaram a essa escolha temática tem
conduzido minhas últimas experiências

✓ Busca por uma realidade em movimento, pela organização do conhecimento, pela
desfragmentação, pela articulação e pela religação de saberes

✓ No desenvolvimento de minhas atividades com Modelagem
✓ Houve momentos que segui por caminhos previamente traçados
✓ Em outros, de forma livre, sem expectativas para ver o que acontecia nesse processo de enfrentar

as incertezas
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Contatos e informações...

E-mail: neuma.santos@ufra.edu.br
labgefaufra@gmail.com

@GEMMUFPA

@labgefa

@labgefa_ufra @LabGEFA

Gratidão!

Livro em 
produção...
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