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Resumo. Neste trabalho apresenta-se resultados parciais de um projeto de pesquisa que faz 

parte do Programa de Iniciação em Ciências, Matemática, Engenharias, Tecnologias 

Criativas e Letras – PICMEL/FAPERGS/CAPES desenvolvido na Escola Estadual de Ensino 

Médio Gastão Bragatti Lepage no município de Candelária/RS. Com o propósito de explorar 

o Plantio de Alface, tema escolhido pelos bolsistas, no qual a maioria dos alunos é do curso 

Técnico em Agronegócio integrado ao Ensino Médio, utilizou-se a Modelagem Matemática 

como estratégia de ensino. O uso dessa metodologia teve o intuito de apresentar o conteúdo 

matemático de uma forma atraente, fazendo com que os bolsistas percebessem que a 

Matemática está presente em diversas situações e contextos. Na metodologia utilizada 

seguiram-se os passos descritos por Bassanezi (2002): levantamento de dados, formulação do 

problema, resolução e validação. Pode-se verificar que a utilização da metodologia 

favoreceu a compreensão e análise do tema e, ao mesmo tempo, a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. 

 

Palavras Chave: Modelagem Matemática, plantio de alface, função linear, variável discreta.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as alternativas metodológicas existentes que podem contribuir para a construção 

efetiva do pensar matemático, acredita-se que a Modelagem Matemática atende, fortemente, 

esse requisito, pois segundo Barbosa (2004, p.75), "a Modelagem é um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, por meio da 

Matemática, situações com referência na realidade".  

Em relação os professores, alguns estudos indicam que eles possuem cautela com a 

Modelagem no ensino. Num levantamento exploratório, constata-se certo estado de tensão 

deles perante a aplicação dessa metodologia. Ao mesmo tempo em que eles sustentam 

dificuldades na implementação, defendem esta abordagem (Barbosa, 1999). 
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Dentro deste contexto, o projeto “A Modelagem Matemática como estratégia para 

despertar o espírito investigativo para a construção do conhecimento matemático: um desafio 

para professores e alunos da Educação Básica”, vinculado ao Programa de Iniciação em 

Ciências, Matemática, Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras – PICMEL/FAPERGS/ 

CAPES tem por objetivo despertar a investigação para a construção do conhecimento 

matemático em alunos e professores.  

Este trabalho trata-se de uma aplicação realizada com os alunos bolsistas do projeto na 

Escola Estadual de Ensino Médio Gastão Bragatti Lepage no município de Candelária/RS, 

cuja temática escolhida foi o plantio de alface, visto que os alunos são oriundos em sua 

maioria, do curso Técnico em Agronegócio integrado ao Ensino Médio. 

 

2. A MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO  

 

De certa maneira, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) têm cobrado ações e estratégias mais 

eficazes para o trabalho docente. De acordo com esse documento, a escola tem um novo 

sentido:  
A nova escola de Ensino Médio não há de ser mais um prédio, mas um projeto de 

realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e 

comprometidos, em que o aprendizado esteja próximo das questões reais, 

apresentadas pela vida comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, sociais e 

ambientais. (BRASIL, 2004, p. 11). 

 
Portanto, é necessária uma reflexão sobre a prática docente em sala de aula, pois nessa 

nova escola, não há lugar para um ensino tradicional e puramente técnico, centrado apenas na 

figura do professor e tendo o aluno como um receptor de informações. No que diz respeito à 

Matemática, os PCN+ conceituam: 

 
Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades 

que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o 

pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações para 

se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 

conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações 

necessárias à sua formação. (Ibid, p. 111). 

 

Por isso é essencial que o docente busque alternativas e estratégias de ensino e 

aprendizagem que possibilitem ao aluno, realizar articulações com fatos reais, dando 

significado ao objeto de estudo, visando formar um cidadão que consiga utilizar os 

conhecimentos adquiridos na escola para sua vida e não de forma fragmentada ou 

simplesmente fechada em si mesma, é necessária a compreensão e utilização do conhecimento 

matemático, somente assim pode-se ter um trabalho realmente efetivo no ensino da 

Matemática.  

Segundo Gardner (1999, p.140), “um indivíduo entende um conceito, uma técnica, uma 

teoria ou um domínio do conhecimento na medida em que pode aplicar apropriadamente esse 

entendimento numa nova situação”. Isto significa que, quando ocorre a interação entre um 

novo conhecimento com aquele já existente, no qual o indivíduo traz consigo, ele modifica 

esses conhecimentos adquiridos, transferindo-o para outras áreas e articulando um novo 

conhecimento.  

Nesse sentido, uma das tendências da Educação Matemática, em evidência nos últimos 

anos no processo pedagógico da disciplina é a Modelagem Matemática, no qual é descrita por 
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Bassanezi (2002), como: “a arte de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. (p.16). 

Com essa definição, nota-se que é um processo que alia teoria e prática, que motiva o 

investigador na procura do entendimento da realidade que o cerca, logo possibilita a busca de 

meios para agir sobre ela e transformá-la. Permitindo também que haja integração da 

Matemática com outras áreas do conhecimento. 

Conforme salienta as Orientações Curriculares para o Ensino Médio salienta que a 

Modelagem Matemática permite que o aluno mobilize variadas competências, associadas, 

também, à resolução de problemas, tais como:  
 

selecionar variáveis que serão relevantes para o modelo a construir; problematizar 

[...]; formular hipóteses explicativas do fenômeno em causa; recorrer ao 

conhecimento matemático acumulado para a resolução do problema formulado [...]; 

confrontar as conclusões teóricas com os dados empíricos existentes; e 

eventualmente [...] modificar o modelo para que esse melhor corresponda à situação 

real. (BRASIL, 2006, p. 85).  

 

Para Bassanezi (2002), trabalhar com Modelagem Matemática desafia não só os alunos, 

mas também os professores, em qualquer nível, utilizando aplicações que sejam relevantes, 

isso permite que a Matemática seja vista no presente, além de funcionar como elemento 

motivador para o aprendizado. Trabalhar dessa forma, no ensino, não é apenas uma questão 

de ampliar o conhecimento em Matemática, mas, sobretudo, de se estruturar a maneira de 

pensar e agir.  

A partir das concepções apresentadas, optou-se em seguir no presente trabalho as etapas 

propostas por Bassanezi (2002):  

 1ª etapa: Obtenção de dados que colaborou para a compreensão e formulação do problema 

e a busca de modelo. 

 2ª etapa: Construção do modelo matemático. Nesta fase, foram estabelecidas as variáveis, 

a formulação de hipóteses e a simplificação. 

 3ª etapa: Utilização da linguagem matemática formal para descrever as hipóteses, o 

modelo matemático e obter uma solução.   

 4ª etapa: Aceitação ou não do modelo proposto. Um bom modelo é aquele que prevê além 

dos fatos que o originaram. Nesse caso obteve-se o modelo matemático e os resultados foram 

confrontados com os reais.  

Essas etapas não se deram de forma linear, pois aconteceram combinadas em torno do 

tema em estudo, que foi escolhido inicialmente, bem como a problemática para a construção 

do modelo.  

 

3. DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

Na interação com os alunos, foi delineada a situação que se pretendia estudar. Os 

bolsistas escolheram trabalhar com o plantio de alface, visto que eles estavam em processo de 

construção de uma horta. 
 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

635 

 

 
Figura 1 - Canteiros utilizados para a construção da horta. 

 

Inicialmente, analisou-se quais as medidas utilizadas nos canteiros para o plantio de 

alface. Os canteiros tinham as dimensões de 28 metros de comprimento por 1 metro de 

largura e o espaçamento entre cada muda, deveria ser de 30 cm. A primeira indagação feita 

pelo professor foi: quantas mudas de alface poderiam ser plantadas nesse canteiro. 

Para responder à questão, os alunos tentaram fazer um esquema representativo a situação. 

Na Figura 2 um aluno usou o desenho como ferramenta para solucionar o problema proposto, 

porém, não conseguiu utiliza-lo corretamente, visto que o canteiro tem um metro de largura, 

na qual cabem três mudas de alface e não duas, como representado. Nesse caso ao ser 

questionado, o aluno afirmou ter confundido a representação feita com as dimensões reais do 

canteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Desenho como estratégia para a solução. 

 

Posteriormente, o professor indagou, se a partir dele, poderia se chegar à resposta correta. 

Nesse momento o professor se tornou mediador no processo. Analisando novamente o 

desenho, os alunos constataram que estavam trabalhando com unidades diferentes de medida, 
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as dimensões dos canteiros estavam em metros e o espaçamento entre as mudas, em 

centímetros. 

Portanto, fizerem uma nova análise e verificaram que bastava descobrir quantas mudas 

caberiam no canteiro. Feito os cálculos, obtiveram que cabiam 279 mudas em cada canteiro. 

Em seguida, os alunos foram desafiados a construir um modelo matemático para essa 

situação, com o objetivo de facilitar a compra de mudas de alface, sem a necessidade de 

desperdiçar ou faltar para o plantio. 

Nesse sentido, corrobora-se com Biembengut e Hein (2005, p.15) cujo  
 

objetivo principal do processo de modelar é chegar a um conjunto de expressões 

aritméticas ou fórmulas, ou equações algébricas, ou gráficos, ou representações que 

levem à dedução de uma solução ou uma aplicação dos dados que foram coletados. 

 

Para a construção do modelo, inicialmente os alunos montaram um quadro relacionando o 

número de canteiros com o número de mudas, conforme abaixo. 

 

Canteiros Mudas 

1 279 

2 2. 279 

3 3.279 

  
n n.279 

Tabela 1 - Relação entre canteiros e mudas. 

 

Questionados sobre o que ocorria com as mudas em relação aos canteiros, os alunos 

responderem que “aumentava sempre do mesmo jeito”, nesse caso na mesma proporção de 

279 mudas por canteiro. Logo os alunos estabeleceram o modelo como a Eq. (1) em que n 

indica o número de canteiros. 

 

                                                                   (1) 

 

 

 
Figura 3 - Resolução de um dos alunos. 
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A partir do modelo construído, os alunos tiveram que responder quantos canteiros seriam 

necessários para poder plantar 500 mudas de alface, bem como, em cinco canteiros quantas 

mudas seriam necessárias. Os alunos não tiveram dificuldade em resolvê-las. 

Para descobrir quantos canteiros seriam necessários para plantar 500 mudas, os alunos 

utilizaram a regra de três. O professor explicou a relação entre o conceito de 

proporcionalidade, já abordado em sala de aula, e a função linear representativa do modelo 

matemático.  

Para finalizar a atividade os alunos deveriam construir o gráfico do modelo utilizando o 

Excel, para que pudessem visualizar que tipo de função eles tinham obtido.  

   A partir dos valores listados na Tabela 1, os alunos construíram o gráfico utilizando um 

recurso computacional.  

 Inicialmente os alunos construíram o gráfico, unindo os pontos por meio de uma reta. O 

professor então indagou: é possível termos a metade de uma muda de alface? Ou 3/4 de uma 

muda? Os alunos responderam que não era possível. Nesse momento o professor, fez uma 

intervenção e explicou a diferença entre variável discreta e variável continua e sua 

representação no gráfico. Na sequência os alunos construíram novamente o gráfico, conforme 

a Fig. 4.  

 

 
Figura 4 - Gráfico produzido no Excel pelos alunos. 

 

 Observou-se que por meio de uma atividade simples sobre o plantio de alface, pode-se e 

relacionam o conceito de proporcionalidade e função linear e distinguir uma variável discreta 

de uma contínua.  

 

4. RESULTADOS 

 

Com o trabalho desenvolvido foi possível constatar que o uso da Modelagem Matemática 

foi um grande aliado no processo de ensino/aprendizagem, pois possibilitou ao professor e ao 

aluno, que ambos fossem sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento.  

Desta forma, a Modelagem Matemática permitiu responder a pergunta: porque tenho que 

aprender isso? Ela propiciou uma forma de construção do conhecimento que fluiu 

naturalmente e não por imposição, facilitando o entendimento e as relações com o cotidiano 

do aluno. 

Assim, tendo como propósito despertar o interesse do aluno, sua criatividade e autonomia 

e motivação para o estudo da Matemática, justifica-se o projeto utilizando essa metodologia 
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de ensino, pois, ela favoreceu a participação do aluno na construção do conhecimento, 

incentivou a pesquisa e desenvolveu o espírito investigativo na busca de modelos 

matemáticos representativos das situações do mundo real, nesse caso, do plantio de alface.  
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