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VIII Encontro Paranaense de Modelagem 

na Educação Matemática  
 

 

 

 

 

 

 

 

A oitava edição do Encontro Paranaense sobre Modelagem na 

Educação Matemática, VIII EPMEM, que tem como sede a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, campus Cascavel, é um marco 

para a comunidade paranaense de Modelagem, pois será o a primeira 

edição como um evento oficial da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática, Regional Paraná. Essa oficialização demarca a legitimidade 

e o pioneirismo da comunidade de pesquisadores em Modelagem na 

Educação Matemática Paranaense. 

Ao lado disso, considerando a maturidade a que os estudos e 

práticas de Modelagem chegaram, as comissões organizadora e científica 

decidiram pelo tema “Modelagem e sala de aula” por entender que todo o 

trabalho que desenvolvemos, em maior ou menor grau, depende e se dirige 

às nossas salas de aula de matemática. Diante disso, esperamos, 

simultaneamente, atender às demandas práticas concernentes à 

Modelagem e abrir um espaço ainda mais estreito e produtivo com os 

professores da Educação Básica e Ensino Superior, sem perder de vista a 

devida articulação entre o rigor da pesquisa e as ações desenvolvidas no 

contexto da sala de aula. 

 

Modelagem e a sala de aula 

APRESENTAÇÃO 
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A Modelagem Matemática na Educação Matemática, embora consolidada em nível 

internacional desde meados do século XX, se fortaleceu no Brasil a partir dos anos de 1990. Esse 

fortalecimento deu margem à criação de eventos específicos com o intuito de fomentar e aprofundar 

os debates sobre o tema. O EPMEM – Encontro Paranaense de Modelagem na Educação Matemática 

é um desses eventos com periodicidade bienal e foi reconhecido como um evento oficial da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, Regional Paraná, SBEM-PR, durante a assembleia de 

encerramento do XIV Encontro Paranaense de Educação Matemática, EPREM, no ano de 2017. 

O EPMEM teve sua origem na UEL – Universidade Estadual de Londrina, que sediou o I 

EPMEM no ano de 2004, buscando dar visibilidade às discussões realizadas na instituição e colocá-

las em debate com professores e pesquisadores de outras regiões brasileiras. Porém, o evento foi além, 

constituindo-se em um impulso para aproximar diversos pesquisadores que se dedicavam ao tema no 

estado do Paraná.  

O II EPMEM, com o tema “Práticas, Críticas e Perspectivas da Modelagem na Educação 

Matemática”, realizou-se em Apucarana em 2006 organizado pela FAP – Faculdade de Apucarana. 

O III EPMEM, com o tema “Perspectivas da Modelagem Matemática no Ensino”, realizou-se 

em Guarapuava em 2008 organizado pela UNICENTRO. 

O IV EPMEM, com o tema “Modelagem Matemática: Perspectivas Interdisciplinares para o 

Ensino e Aprendizagem da Matemática”, realizou-se em Maringá em 2010 organizado pela UEM e a 

FECILCAM – Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. 

O V EPMEM, com o tema “Diferentes Olhares para a Pesquisa e a Prática da Modelagem 

Matemática na Educação Matemática no Paraná”, realizou-se em Toledo em 2012 organizado pela 

UTFPR/Campus Toledo. 

O VI EPMEM, comemorando os 10 anos de realização do evento, foi realizado na cidade de 

Curitiba em 2014, sendo organizado pela UFPR e UTFPR/Campus Curitiba e teve como tema central 

“Rumos e avanços da Modelagem Matemática na Educação Matemática”. O VII EPMEM - retornou 

à Londrina e, com uma parceria entre a UEL e a UTFPR, indicando novos núcleos de pesquisa sobre 

o tema, foi em 2016 e teve como tema “Modelagem Matemática em debate: diálogos, reflexões e 

desafios”. 

 

 

Eventos anteriores 
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Prof. Dr. Tiago Emanuel Klüber - UNIOESTE - Cascavel – Coordenador 

Profa. Ms. Carla Melli Tambarussi – UNESP – Rio Claro 

Profa. Ms. Elenice Josefa Kolancko Setti, IFPR – Assis Chateaubriand 

Prof. Ms. Renato Francisco Merli – UTFPR – Toledo 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR – Toledo 

Prof. Dr. Sérgio Carrazedo Dantas – UNESPAR – Apucarana 

Comissão organizadora local 
Prof. Esp. Adan Santos Martens – UNIOESTE – Cascavel 

Prof. Esp. Cristiane Elise Reich Matioli – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 

Prof. Ms. Daniel Zampieri Loureiro – UNIVEL– Cascavel 

Prof. Ms. Elhane de Fátima Fritsch Cararo – SEED– Francisco Beltrão 

Prof. Esp. Felipe José Rezende de Carvalho – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 

Prof. Ms. Gabriele de Sousa Lins Mutti – UNIOESTE – Cascavel 

Prof. Esp. Lucimara Aparecida dos Santos – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 

Prof. Maiara Aline Junkerfeurbom – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 

Prof. Ms. Marcio Virginio da Silva – SEED – Assis Chateaubriand 

Prof. Esp. Patrick Bellei – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 

Prof. Ms. Silvio Rogerio Martins – SEED – Foz do Iguaçu 

Prof. Ms. Wellington Piveta Oliveira – UEM – Maringá 

Comissão Científica  
Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan, UTFPR-Toledo – Coordenador 

Profª Drª Ana Paula dos Santos Malheiros, UNESP  

Prof. Dr. Dionísio Burak, UNICENTRO/UEPG 

Prof. Dr. José Carlos Cifuentes Vasquez, UFPR 

Profª Drª Karina Alessandra Pessoa da Silva, UTFPR-Londrina 

Profª Drª Lilian Akemi Kato, UEM 

Profª Drª Lourdes Maria Werle de Almeida, UEL 

Profª Drª Jussara de Loiola Araújo, UFMG 

Prof. Dr. Tiago Emanuel Klüber, UNIOESTE-Cascavel 

 

 

Comissão organizadora 
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Comissão de Pareceristas  
Me. Ademir Pereira Junior, FAFIMAN – Mandaguari  

Dra. Adriana Helena Borssoi, UTFPR – Londrina 

Dra. Ana Paula dos Santos Malheiros, UNESP – São José do Rio Preto 

Ma. Ana Paula Zanim, UEM – Maringá  

Dra. Andréia Büttner Ciani, UNIOESTE – Cascavel  

Dra. Bárbara Cândido Braz, UFPR – Jandaia do Sul 

Dra. Bárbara Nivalda Palharini Alvim Sousa, UENP – Cornélio Procópio 

Dra. Barbara Winiarski Diesel Novaes, UTFPR – Toledo  

Ma. Camila Fogaça de Oliveira, UEL – Londrina  

Ma. Carla Melli Tambarussi, UNESP – Rio Claro 

Dra. Claudete Cargnin, UTFPR – Londrina  

Me. Daniel Zampieri Loureiro, UNIVEL – Cascavel  

Ma. Dayani Quero Silva, UFMS – Campo Grande 

Ma. Derli Kaczmarek, UEPG – Ponta Grossa  

Dr. Dionísio Burak, UNICENTRO – Guarapuava  

Dra. Elaine Cristina Ferruzzi, UTFPR – Londrina 

Ma. Elenice Josefa Kolancko Setti, IFPR – Assis Chateaubriand  

Ma. Elhane de Fátima Fritsch Cararo, SEED – Francisco Beltrão  

Dr. Emerson Tortola, UTFPR – Toledo  

Me. Everaldo Silveira, UFSC – Florianópolis  

Ma. Gabriele de Sousa Lins Mutti, SEED – Foz do Iguaçu  

Dra. Gabriele Granada Veleda, UNESPAR – União da Vitória  

Ma. Heloísa Cristina da Silva, UTFPR – Toledo  

Dr. Jader Otávio Dalto, UTFPR – Cornélio Procópio 

Dra. Karina Alessandra Pessoa, UTFPR – Londrina  

Dra. Leônia Gabardo Negrelli, UFPR – Curitiba  

Dra. Lilian Akemi Kato, UEM – Maringá  

Dra. Lourdes Maria Werle de Almeida, UEL – Londrina  

Dra. Marcele Tavares Mendes, UTFPR – Londrina  

Dra. Michele Carvalho de Barros, UTFPR – Campo Mourão  

Dra. Michele Regiane Dias Veronez, UNESPAR – União da Vitória  

Dra. Mirian Maria Andrade Gonçalez, UTFPR – Cornélio Procópio  

Me. Renato Francisco Merli, UTFPR – Toledo  

Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan, UTFPR – Toledo  

Dr. Rodrigo Dalla Vecchia, UFRS – Porto Alegre 

Dr. Tiago Emanuel Klüber, UNIOESTE – Cascavel  

Dr. Valdinei Cezar Cardoso, UFES – São Mateus  

Dr. Vantielen da Silva Silva, UNICENTRO – Guarapuava  

Me. Wellington Piveta Oliveira, UEM – Maringá 
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Programação geral 

18/10/2018 – Quinta-feira 

Horários Atividades Local 

14h00 Credenciamento Hall de Entrada 

18h – 19h Abertura do Evento 
Auditório Arnaldo Busato 

19h – 20h30 Painel de Abertura 

20h30 – 21h30 Coquetel Hall de Entrada 

 

19/10/2018 – Sexta-feira 

Horários Atividades Local 

08h45 – 10h15 Minicursos – Parte 1 

Salas 2, 6, 7, 8, 59 – Térreo do Bloco 

de Salas de aula 

Salas 55 – 1º Piso do Bloco de Salas 

de aula 

10h15 – 10h30 Intervalo Hall de Entrada 

10h30 – 12h15 Minicurso –Parte 2 

Salas 2, 6, 7, 8, 59 – Térreo do Bloco 

de Salas de aula 

Salas 55 – 1º Piso do Bloco de Salas 

de aula 

12h15 – 14h Almoço (por adesão) Churrascaria Gandin 

14h – 15h30 
Comunicações científicas e relatos de 

experiência 

Salas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 –Térreo do 

Bloco de Salas de aula 

Salas 41, 47 e 48 - 1º Piso do Bloco de 

Salas de aula 

15h30 – 15h45 Intervalo Hall de Entrada 

15h45 – 17h15 Debates temáticos Mini auditórios 1, 2 e 3 

17h30 – 18h15 Sessão sala de aula Mini auditórios 1, 2 e 3 

18h15 – 19h00 Sessão Pesquisa Auditório Arnaldo Busato 

20h30 – 23 h00 Jantar (por adesão) Martignoni Bier 

 

20/10/2018 – Sábado 

Horários Atividades Local 

08h45 – 10h15 Comunicações Científicas e Relatos de Experiência 

Salas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 –

Térreo do Bloco de Salas 

de aula 

Salas 41, 42, 47 e 48 - 1º 

Piso do Bloco de Salas de 

aula 

10h15 – 10h45 Intervalo Hall de Entrada 

10h45 – 12h15 Painel de Encerramento Auditório Arnaldo Busato 

12h15 – 12h30 
Plenária de Encerramento e Informativo  

da SBEM - PR 
Auditório Arnaldo Busato 
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Programação diária 

18/10/2018 – Quinta-feira 

 
HORÁRIO ATIVIDADE Local 

14h00 Credenciamento Hall de Entrada 

18h - 19h Abertura  Auditório Arnaldo Busato 

19h - 20h30 

PAINEL DE ABERTURA 

Modelagem e a Sala de Aula 

Profa. Dra. Lourdes Maria Werle de Almeida 

Profa. Ma. Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Profa. Dra. Jussara de Loiola Araújo – mediadora 

Auditório Arnaldo Busato 

20h30 - 21h30 Coquetel Hall de Entrada 

 

19/10/2018 – Sexta-feira 

MINICURSOS – PARTE 1 
Sexta-feira 
Dia 19/10 
08h45 – 10h15 
 

Sala: 02 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

01 

Articulando atividades de Modelagem Matemática nos 

diferentes níveis de escolaridade 

 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan 

Profa. Dra. Karina Alessandra 

Pessoa da Silva 

 
 

Sala: 06 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

02 

Modelagem Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Profa. Ma. Vantielen da S. Silva  

Prof. Dr. Dionísio Burak 

 
 

Sala: 07 
Bloco: salas de aulas (térreo)  

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

03 
Modelagem Matemática no Ensino de Geometria Prof. Dr. Dirceu dos Santos Brito 
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Sala: 08 
Bloco: salas de aulas (térreo) 

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

04 
O uso de recursos tecnológicos em atividades de 

Modelagem no Ensino Médio 

Prof. Dr. Emerson Tortola 

Prof. Me. Renato Francisco Merli 

 
 

Sala: 59 
Bloco: salas de aulas (térreo)  

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

05 

Modelagem Matemática em disciplinas do Ensino 

Superior 

Profa. Dra. Lilian Akemi Kato 

Profa. Dra. Michele Carvalho de 

Barros 

 
 

Sala: 55 
Bloco: salas de aulas (1° piso)  

ATIVIDADE TÍTULO AUTORES 

Minicurso 

06 

Como surgem os problemas matemáticos em atividades 

de Modelagem Matemática? 

Profa. Dra. Jussara de Loiola 

Araújo 

 

 
 

HORÁRIO 

  

 

ATIVIDADE 

  

LOCAL 

  

10h15 - 10h30 

 

INTERVALO 

 

Hall de Entrada 

10h30 - 12h15 Minicursos – Parte 2 

Salas 2, 6, 7, 8, 59 – Térreo 

do Bloco de Salas de aula 

Salas 55 – 1º Piso do Bloco 

de Salas de aula 

12h15 - 14h00 

                                      

ALMOÇO 

 

14h00-15h30 Comunicações Científicas e Relatos de Experiência 

Salas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 –

Térreo do Bloco de Salas de 

aula 

Salas 41, 47 e 48 - 1º Piso 

do Bloco de Salas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E RELATO DE EXPERIÊNCIA – PARTE 1 
 

Sexta-feira 

Dia 19/10 

14h – 15h30 
Coordenação de Seção: Bianca de Oliveira Martins 

Sala: 02                                                             
Bloco: Salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE06 

UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA PARA A ANÁLISE 

DA GERMINAÇÃO DE SEMENTE DO 

PEPINO 

Marina Cunha Ferreira 

Leandro de Paula Ribeiro Pereira 

Bárbara Nivalda P. Alvim Sousa 

14h15 – 14h30 RE09 
COMO FAZER A PEDRA QUICAR NA 

ÁGUA? 

Adina Veronica Remor 

Daniele Gonçalves 

Samara Schrenk 

14h30 – 14h45 CC07 

A MATEMATIZAÇÃO EM UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Daniel José Kmita 

Élida Maiara Velozo Castro 

Michele Regiane Dias Veronez 

14h45 – 15h CC18 

MODELOS MATEMÁTICOS EM 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA: UM OLHAR A 

PARTIR DAS DUAS ÚLTIMAS 

EDIÇÕES DO ICTMA 

Bianca de Oliveira Martins 

Jeferson Takeo Padoan Seki 

Lourdes Maria Werle de Almeida  

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 

 

 

Coordenação de Seção: Karina Alessandra Pessoa da Silva 
Sala: 03 
Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE37 

MATEMÁTICA E CERÂMICA: UMA 

MODELAGEM MATEMÁTICA COM 

AUXÍLIO DO CÓDIGO QR NA 

PRÁTICA EM SALA DE AULA 

Robson Ap. Ramos Rocha 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

14h15 – 14h30 CC34 

AVALIAÇÃO FORMATIVA NA 

CONSTRUÇÃO DE UM PORTFÓLIO 

DE ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Jader Otavio Dalto 

14h30 – 14h45 CC17 

UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA À LUZ DA TEORIA 

DOS REGISTROS DE 

REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

Wander Mateus Branco Meier 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

 

15h – 15h30 

 

Discussão dos Trabalhos 

 

15 minutos de apresentação 

Apresentações seguidas e discussão ao final 

30 minutos para discussão dos trabalhos 

1 

2 
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Coordenação de Seção: Gabriele Granada Veleda 
Sala: 04          

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE19 

VALEU A PENA O INVESTIMENO? – 

UMA ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

PRODUZIDAS POR ALUNOS DE UM 

CURSO DO ENSINO SUPERIOR EM 

UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Marlon Luiz Dal Pasquale Junior 

Tamires Vieira Calado 

 

14h15 – 14h30 RE21 

QUANTO VALE SEU DINHEIRO? 

DESENVOLVIMENTO DE UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA PARA UM 

PENSAMENTO MAIS CRÍTICO E 

REFLEXIVO 

Carla Melissa Sanguino Biazon 

Elaine Cristina Ferruzzi 

Karina Alessandra Pessoa Da Silva 

14h30 – 14h45 CC04 

MODELAGEM MATEMÁTICA, 

MATEMÁTICA FINANCEIRA E 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA 

ANÁLISE DOS DIFERENTES USOS 

DE MODELOS MATEMÁTICOS 

Jeferson Takeo Padoan Seki 

Bianca de Oliveira Martins 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

14h45 – 15h CC08 

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA POR 

MEIO DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA: UMA REVISÃO DOS 

TRABALHOS STRICTO SENSU 

João Angelo da Costa Masnik 

Clara Carolina Uniat 

Gabriele Granada Veleda 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 

 

 

Coordenação de Seção: Elhane de Fátima Fristsh Cararo 
Sala: 05             

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE01 
QUE DELÍCIA! VAMOS APRENDER 

COM A PIZZA? 

Fernanda Celestino dos S. Espanhol 

Elhane de Fatima Fritsch Cararo 

Roseli Edelamar Waldof Costa 

14h15 – 14h30 RE04 

POSSIBILIDADES DE 

ARTICULAÇÃO ENTRE LIVRO 

DIDÁTICO E MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Victor Hugo dos Santos Gois 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

14h30 – 14h45 CC14 

O DIÁLOGO E AS 

REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS 

EM UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Oscar Luiz Teixeira De Rezende 

Wasley Antonio Rochetti 

Luciano Lessa Lorenzoni 

14h45 – 15h CC24 

O PAPEL DOS DIAGRAMAS EM 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Daiany Cristiny Ramos 

Ana Paula Zanim 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 
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Coordenação de Seção: Ademir Pereira Pereira Junior 
Sala: 06          

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE03 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

POSSIBILIDADE PARA EXPLORAR 

O CONCEITO DE ÁREA 

Claudia Barbosa T. B. dos Santos 

Kéliton José da Matta Calheiros 

Felipe José Rezende de Carvalho 

14h15 – 14h30 RE20 

“QUAL A PRODUÇÃO DO 

MILHARAL?”: UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Ronalti Walaci Santiago Martin 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

14h30 – 14h45 CC03 

ANÁLISE DO CONCEITO DE ÁREA 

EM UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA 

INTERPRETAÇÃO 

WITTGENSTEINIANA 

Ademir Pereira Pereira Junior 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

14h45 – 15h CC16 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

CONSTRUÇÃO DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS ESPACIAIS 

Lucas Morais do Nascimento 

Delliene da Silva Correa 

Geyce Magalhães de Oliveira  

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 

 

 

 

Coordenação de Seção: Daniela Barbieri Vidotti 
Sala: 07              

 Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE22 

A MOBILIZAÇÃO DE CONCEITOS 

DO CÁLCULO NA CONSTRUÇÃO DE 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA 

SUPERFÍCIES 

Daniela Barbieri Vidotii 

Priscila Amara Patricio de Melo 

Lilian Akemi Kato 

14h15 – 14h30 RE27 

DO AEROPORTO À SALA DE AULA: 

ATERRIZAR EM TOLEDO OU 

CASCAVEL? 

Djerly Simonetti 

Maiara Cristina de Carvalho 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

14h30 – 14h45 CC33 

MODELAGEM MATEMÁTICA E OS 

SIGNOS GERADOS PELO 

PROFESSOR 

Dallan Marcelo Gregório 

Ana Luiza de Castilho Pogogelski 

Michele Regiane Dias Veronez 

14h45 – 15h CC31 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO 

ENSINO DE CÁLCULO: UMA 

ANÁLISE SEMIÓTICA 

Thiago Fernando Mendes 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 
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Coordenação de Seção: Vantielen da Silva Silva 
Sala: 08  

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE12 
"OBA, MEU UBER CHEGOU!": UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Raphael Peres 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

14h15 – 14h30 RE30 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: VIVÊNCIAS COM 

ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA 

Vantielen da Silva Silva 

Dionísio Burak 

Sandro Rodrigues 

14h30 – 14h45 RE24 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO 
CONTEXTO DE UMA ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL INVESTIGATIVA  

Paulo Henrique Hideki Araki 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

14h45 – 15h CC30 

A MODELAGEM MATEMÁTICA EM 

UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: 

POSSÍVEIS REFLEXÕES SOB O 

OLHAR DOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ana Paula Rohrbek Chiarello 

Bruna Larissa Cecco 

Nadia Cristina Picinini Pelinson 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 

 

 

 

 

Coordenação de Seção: Adriana Helena Borssoi 
Sala: 41                 

Bloco: salas de aulas (1° piso) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE26 

COMO VIVER 100 ANOS? UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM EM 

SALA DE AULA 

Camila Garbelini da Silva Ceron 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Adriana Helena Borssoi  

14h15 – 14h30 RE44 

VAMOS TROCAR FIGURINHAS? 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

COM MODELAGEM MATEMÁTICA 

NO SEXTO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Larissa Bersan Mateus 

Bárbara Cândido Braz 

Lilian Akemi Kato  

14h30 – 14h45 RE35 

CONCEITOS PROBABILÍSTICOS: 

UMA CONTRUÇÃO BASEADA NO 

DIÁLOGO EM UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Alexandre Carlos A. S. Nascimento 

Oscar Luiz Teixeira de Rezende 

Luciano Lessa Lorenzoni 

14h45 – 15h CC27 

REFLEXÕES SOBRE A 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

COMO UMA METODOLOGIA ATIVA 

João Paulo Fernandes de Souza 

Cláudia Carreira da Rosa 

15h – 15h30 

 

Discussão dos Trabalhos 
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Coordenação de Seção: Lenoar Eloi Cararo 
Sala: 47              

Bloco: salas de aulas (1° piso) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE33 

MODELAGEM MATEMÁTICA E 

BICICLETA: UMA EXPERIÊNCIA 

NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Marcela Camila Picin de Melo 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Andresa Maria Justulin 

14h15 – 14h30 RE46 
A ARTE DO FUTEBOL NA 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Lenoar Eloi Cararo 

Elhane De Fatima Fritsch Cararo 

Rubia Mara Pinheiro Schmitz 

Inês Graziela Dalmolin dos Santos  

14h30 – 14h45 CC15 

MODELAGEM MATEMÁTICA E 

HORTA ESCOLAR: O ENSINO DE 

MATEMÁTICA ALIADO ÀS 

EXPERIÊNCIAS DOS 

ESTUDANTES 

Maykon Jhonatan Schrenk 

Rodolfo Eduardo Vertuan  

14h45 – 15h CC23 

ETNOMODELAGEM: A 

INSURREIÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

LOCAL E SUA RELAÇÃO COM O 

AMBIENTE ESCOLAR 

Rafael Bida Guabiraba Martins 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 

 

Coordenação de Seção: Rodrigo Dalla Vecchia 
Sala: 48              

Bloco: salas de aulas (1° piso) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

14h – 14h15 RE45 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

ALIADA À PROGRAMAÇÃO DE 

COMPUTADORES NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Felipe José Rezende de Carvalho 

Tiago Emanuel Klüber 

14h15 – 14h30 RE42 

DENTRE NARRATIVAS DIGITAIS: 

O DESENVOLVIMENTO DA 

LITERACIA DIGITAL POR MEIO 

DO USO DO BIG DATA 

Caroline Dal Agnol 

Rodrigo Dalla Vecchia 

14h30 – 14h45 CC05 

COMPETÊNCIAS EM ATIVIDADES 

DE MODELAGEM MATEMÁTICA: 

UM OLHAR SEMIÓTICO 

Ana Paula Zanim 

Daiany Cristiny Ramos 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

14h45 – 15h CC10 

MODELAGEM MATEMÁTICA E 

TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA 

ANÁLISE SOBRE OS TRABALHOS 

DOS VI E VII EPMEM 

Tânia Camila Kochmanscky Goulart 

Ariel Cardoso da Silva 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

15h – 15h30 Discussão dos Trabalhos 
 

15h30-15h45 

 

INTERVALO 

 

 

 

Hall de Entrada 
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DEBATES TEMÁTICOS 

 

 

 

15h45-17h15 

 

Mesa 1 – Formação de Professores em Modelagem e a 

Sala de Aula 

Prof. Dr. Tiago Emanuel Klüber 

Profa. Dra. Ana Paula dos Santos Malheiros 

Profa. Dra. Barbara Cândido Braz 

 

Mesa 2 – Modelagem Matemática, Tecnologias e a Sala de 

Aula 

Profa. Dra. Adriana Helena Borssoi 

Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira 

Prof. Dr. Rodrigo Dalla Vecchia  

 

 

Mini auditórios  

1, 2 e 3 

17h30-18h15 

 

SESSÃO SALA DE AULA 

  

Mini auditórios  

1, 2 e 3 

 

PRÁTICAS DE SALA DE AULA – PSA 
 

 

Sexta-feira 

Dia 19/10/2018 

17h30 – 18h15 
 

 

Sessão Sala de Aula “Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental” 

 
Mediadora:  Vantielen da Silva Silva 

Sala: Mini Auditório 1  

Bloco: Hall de Entrada  

 

TRABALHO TÍTULO AUTORES 

PSA01 
ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Mileny Dos Santos Aguetoni 

Olavo José Júnior 

Elenice Josefa Kolacko Setti 

PSA02 
MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UMA ATIVIDADE COM BRIGADEIROS 

Letícia Coutinho 

Emerson Tortola 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

PSA03 

PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Cristina Machado Ruiz 

Marli Schimitt Zanella 

PSA07 

MODELAGEM MATEMÁTICA E PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL NO 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Marcia Regina Kaminski 

Clodis Bascarioli 

PSA10 

A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO 

METODOLOGIA ALTERNATIVA NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Patrícia Abdanur  

Marcia Raquel Rocha 

 

 

15 minutos de apresentação 

Apresentações seguidas e discussão ao final 

30 minutos para discussão dos trabalhos 

1 
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Sessão Sala de Aula “Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano” 

 

Mediadora: Elenice Josefa Kolancko Setti 

Sala: Mini Auditório 2 
Bloco: Hall de Entrada 
 

TRABALHO TÍTULO AUTORES 

PSA05 DESPERDÍCIO DA ÁGUA DO AR CONDICIONADO  Cássia Kestring Peron 

PSA08 

O TEMPO VALE MUITO QUANDO É APROVEITADO! 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA  

Sonia Cristina Maciel 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

PSA12 

A MODELAGEM MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO 

DE PROTÓTIPOS DAS CASAS TRADICIONAIS 

INDÍGENAS GUARANI 

Rhuan Guilherme Tardo Ribeiro 

Cleonice Ricardi Nunes Feyh 

PSA13 

REFLEXÕES SOBRE OS HÁBITOS ALIMENTARES A 

PARTIR DE UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Márcia Melo 

Lilian Kato 

PSA15 

MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA METODOLOGIA 

POSSÍVEL NO ESTUDO DA GEOMETRIA, 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Renata Maria De Carvalho Schimitz 

 

Sessão Sala de Aula “9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio” 

 

Mediadora: Carla Melli Tambarussi 

Sala: Mini Auditório 3 

Bloco: Hall de Entrada 
 

TRABALHO TÍTULO AUTORES 

PSA04 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II: EMBALAGEM ECONÔMICA OU 

ARMADILHA DO VAREJO? 

Lucimara Aparecida Dos Santos 

PSA06 

UMA EXPERIÊNCIA COM A MODELAGEM 

MATEMÁTICA: POUPANÇA COMO MEIO DE 

INVESTIMENTO   

Tatiane Da Silva Lima 

Bruna Zution Dalle Prane 

Luciano Lessa Lorenzoni  

PSA09 
MODELAGEM MATEMÁTICA EM DISCUSSÕES 

ACERCA DA PIMENTA DO REINO E DO DIABETES  

Brenda Émile Valdemaz Guimarães 

Dhones Elias Dos Santos 

Valdinei Cezar Cardoso 

PSA11 

MODELAGEM MATEMÁTICA NAS EMBALAGENS 

DE SUCO: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO 

Milena Molitor  

Claudete Cargnin 

Karina Alessandra Pessoa Da Silva  

PSA14 

MODELAGEM MATEMÁTICA: SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DO TEOREMA 

DE PITÁGORAS  

Edson André Schnersoski 

Renata Maria de Carvalho Schimitz 

 

 

SESSÃO PESQUISA 

18h15-19h00 Sessão Pesquisa Auditório Arnaldo Busato 

2 

3 
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20/10/2018 – Sábado 

  Local 

8h45-10h15 Comunicações Científicas e Relatos de Experiência 

Salas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Térreo do 

Bloco de Salas de aula) 

Salas 41, 42, 47 e 48 - 1º Piso do 

Bloco de Sala 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E RELATO DE EXPERIÊNCIA – PARTE 2 
 

Sábado 

Dia 20/10 

8h45 – 10h15 

Coordenação de Seção: Bárbara Nivalda P. Alvim Sousa 
Sala: 02 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE23 

A CONSTRUÇÃO DE MODELOS 

MATEMÁTICOS PARA UM 

PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO POR 

ESTUDANTES DE UMA TURMA DE 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I 

Ana Caroline Zampirolli 

Kleber Luciano Niro 

Lilian Akemi Kato 

9h – 9h15 RE41 

O PARANÁ SERÁ O MAIOR 

PRODUTOR DE SOJA, EM RANKING 

NACIONAL, NOS PRÓXIMOS ANOS? 

UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Simone Ribeiro da Silva 

Tatiany Mottin Dartora 

9h15 – 9h30 CC02 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E RELAÇÕES COM O 

PENSAMENTO COMPLEXO DE 

EDGAR MORIN 

Elida Maiara V. de Castro 

Samuel Francisco Huf 

Francielly Staron 

9h30 – 9h45 CC12 

ÁRVORES DE ASSOCIAÇÃO: PRÉ E 

PÓS CONCEPÇÕES NOS USOS DA 

MATEMÁTICA E DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Bárbara Nivalda P. Alvim Sousa 

Lourdes Maria W. de Almeida 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Elenice Josefa Kolancko Setti 
Sala: 03 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE29 

"TINHA UM BARRANCO NO MEIO 

DO CAMINHO, NO MEIO DO 

CAMINHO TINHA UM BARRANCO": 

INVESTIGANDO E APRENDENDO 

POR MEIO DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Edineia Brizola dos S. Brizola Brum 

Izabela Badaro Machado 

Valquiria Dutra Leite 

9h – 9h15 RE38 

NOVO ACESSO AO CAMPUS 

CEDETEG: UM ESTUDO SOB A LUZ 

DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Kamila Gonçalves Celestino 

Cheila Miranda Tachevski 

Dionísio Burak 

9h15 – 9h30 CC01 

QUANDO OS ALUNOS REFLETEM 

SOBRE SUA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Elenice Josefa Kolancko Setti 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

9h30 – 9h45 CC32 

ASPECTOS AUTÊNTICOS EM 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Letícia Barcaro celeste Omodei 

Lourdes Maria Werle Almeida 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

15 minutos de apresentação 

Apresentações seguidas e discussão ao final 

30 minutos para discussão dos trabalhos 

1 
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 Coordenação de Seção: Emanueli Pereira 
Sala: 04 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE05 

SUCO DE LARANJA: UMA 

APROXIMAÇÃO ENTRE MODELAGEM 

MATEMÁTICA E PROFESSORAS DOS 

ANOS INICIAIS 

Marli Guimarães da Silva 

9h – 9h15 RE07 

MODELAGEM MATEMÁTICA COM 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS: UMA 

EXPERIÊNCIA NA CONDIÇÃO DE ALUNO 

Flavia Pollyany Teodoro 

Lilian Akemi Kato 

9h15 – 9h30 RE32 

MANDALA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Carina Chulek 

Silvia Regina Potulski dos Santos 

Dionísio Burak 

9h30 – 9h45 CC26 

UM OLHAR PARA A MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES A PARTIR DE RELATOS 

DE EXPERIÊNCIA PUBLICADOS NO VII 

EPMEM 

Emanueli Pereira 

Fernanda da Silva Pinto 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

 Coordenação de Seção: Cláudia Carreira da Rosa 
Sala: 05 

Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE08 

USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

PARA O CÁLCULO DA PERDA DE ÁGUA 

NA DISTRIBUIÇÃO EM URAÍ-PR 

Ingrid Rodrigues Pimentel 

Jennyfer Thays dos Reis 

Lyncon Rafael de Oliveira 

9h – 9h15 RE10 

OS IMPACTOS DA GREVE DOS 

CAMINHONEIROS NO ABASTECIMENTO 

DE GASOLINA: UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Francielli Aparecida de Araujo 

Juliano Rodrigues da Silva 

Emerson Tortola 

9h15 – 9h30 CC06 

MODELAGEM MATEMÁTICA E O 

CURRÍCULO ESCOLAR: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES DE ENSINO 

Estevão Ovando Neto 

Cláudia Carreira da Rosa 

9h30 – 9h45 CC35 

O VÊ EPISTEMOLÓGICO DE GOWIN 

COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Cíntia da Silva Silva 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Lilian Akemi Kato 
Sala: 06 
Bloco: salas de aulas (térreo) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE11 

O USO DE UMA ATIVIDADE DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA PARA 

O ESTUDO DE FUNÇÕES DE SEGUNDO 

GRAU 

Aislan da Silva Nunes 

William Junior Nascimento 

Bárbara Nivalda P. Alvim Sousa 

9h – 9h15 RE40 

A VIDEOANÁLISE EM FLUIDOS: 

ANTECIPAÇÃO PARA UMA ATIVIDADE 

DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Rodrigo Tavares da Silva  

Adriana Helena Borssoi 

Caio Barreto de Oliveria Reis 

9h15 – 9h30 CC29 

UM OLHAR PARA OS TRABALHOS DA 

CNMEM COM FOCO NA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DO CONCEITO DE 

FUNÇÃO AFIM 

Letícia Fagundes Triguero 

Lilian Akemi Kato 

Priscila Amara Patricio de Melo 

 

9h30 – 9h45 RE18 

MODELAGEM DE FENÔMENOS FÍSICOS 

NO ENSINO DE TRIGONOMETRIA  

 

Jonathan Melkes Francisco Monzon 

Carla Renata Garcia Xavier da Silva 

9h30 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

3 
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Coordenação de Seção: Marli Schmitt Zanella 
Sala: 07 

Bloco: salas de aulas (térreo) 
HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE43 

UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Eliane Sborgi Lovo 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Jader Otavio Dalto 

9h – 9h15 RE14 
E QUANDO OS ALUNOS ESCOLHEM 

O FUNK? 

Derli Kaczmarek 

Dionísio Burak 

9h15 – 9h30 CC28 

MODELAGEM MATEMÁTICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL A PARTIR DO 

ENFOQUE POR COMPETÊNCIAS 

Marli Schmitt Zanella 

Lilian Akemi Kato 

9h30 – 9h45 CC19 

MODELAGEM MATEMÁTICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UM ESTUDO 

SOBRE AS PESQUISAS EM SALA DE 

AULA 

Juarês Jocoski,  

Gabriele Granada Veleda,  

Rosângela Kowalek 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Wellington Piveta Oliveira 
Sala: 08 

Bloco: salas de aulas (térreo) 
HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE16 

VIVENCIANDO E PLANEJANDO UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA PARA OS ANOS INICIAIS 

Joice Caroline Sander Pierobon Gomes 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Andrea Regina Teixeira 

9h – 9h15 RE17 

INTERAÇÕES FAVORECIDAS POR UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Everson Dullo Manrique 

Wellington Piveta Oliveira 

Lilian Akemi Kato 

9h15 – 9h30 CC13 

CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

PRESENTES EM RELATOS DE 

EXPERIÊNCIAS DA IX CONFERÊNCIA 

NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Ana Cristina Dellabetta Guerrero 

Tiago Emanuel Klüber 

9h30 – 9h45 CC36 

MODELAGEM MATEMÁTICA E SUA 

INFLUÊNCIA NAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS ACERCA DA TRIGONOMETRIA 

Debora Coelho de Souza 

Claudia Carreira da Rosa 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Daniel Zampieri Loureiro 
Sala: 41 

Bloco: salas de aulas (1° piso) 
HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE15 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UMA 

EXPERIÊNCIA DE MODELAGEM NOS ANOS 

INICIAIS 

Elvis Ricardo Viana 

Karina Alessandra P. da Silva 

Rodolfo Eduardo Vertuan 

9h – 9h15 RE39 
O LIXO NOSSO DE CADA DIA: UM ENFOQUE 

DIANTE DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

Thaísa Cristina Machoski  

Giliane Matos 

Dionísio Burak 

9h15 – 9h30 CC21 

ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

NOS ANOS INICIAIS: AMPLIANDO 

POSSIBILIDADES COM A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Joice Caroline S. Pierobon Gomes 

Karina Alessandra Pessoa da 

Silva 

Arthur Ravagnhani de Oliveira 

9h30 – 9h45 CC11 

MODELAGEM MATEMÁTICA: A 

COMPREENSÃO DE PROFESSORES EM UMA 

ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NOS 

ANOS INICIAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CASCAVEL - PR 

Daniel Zampieri Loureiro 

Mariana Galvão Alberti 

9h45 – 10h15 
Discussão dos Trabalhos 

 

6 

7 

8 



20 

 

Coordenação de Seção: Laynara dos Reis Santos Zontini 
 Sala: 47 
Bloco: salas de aulas (1° piso) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE13 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA 

A REALIZAÇÃO DE UM SONHO: UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Thais Maya Koga 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

9h – 9h15 RE34 

REFLEXÕES SOBRE UMA ATIVIDADE 

DE MODELAGEM MATEMÁTICA: 

JOGOS OLÍMPICOS E SEUS RECORDES 

Dallan Marcelo Gregório 

Aline Vaccari 

Dionisio Burak  

9h15 – 9h30 RE36 

ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Kamilly Neumann Braun 

Laynara dos Reis Santos Zontini 

9h30 – 9h45 CC22 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PARA 

CRIAÇÃO DE PEIXES 

Silton Jose Dziadzio 

Luciano Matulle 

Dionísio Burak 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Emerson Tortola 
Sala: 48  
Bloco: salas de aulas (1° piso) 

HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h CC20 

MODELAGEM MATEMÁTICA E 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: 
MUDANÇA DE HÁBITOS E TOMADA DE 
DECISÃO  

 

Rafael Machado Silva 
Karina Alessandra Pessoa Silva 
 

9h – 9h15 RE25 

INVESTIGANDO O AQUECIMENTO 

DO COMPUTADOR: UMA 

ATIVIDADE DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Kawana Fernando Rogoski 

Karina Alessandra Pessôa da Silva 

9h15 – 9h30 CC09 

ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA DESENCADEADAS A 

PARTIR DE LIVROS DIDÁTICOS 

Luiz Gabriel Martins 

Carlos Smek  

Emerson Tortola 

9h30 – 9h45 CC37 

DE PROFESSORES FORMANDOS A 

FORMADORES: DISCUSSÕES 

ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NAS FORMAÇÕES DE 

AÇÕES DESCENTRALIZADAS 

Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Cristiane Elise Reich Matioli 

Silvio Rogerio Martins 

Tiago Emanuel Klüber 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 

Coordenação de Seção: Marcio Virginio da Silva 
Sala: 42                     

Bloco: 1º Piso do Bloco de Salas de aula   
HORÁRIO TRABALHO TÍTULO AUTORES 

8h45 – 9h RE28 

“CHURRASCO DOS 9° ANOS” COM 

MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA 

ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

Leandro Caciolato de Souza 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Elaine Cristina Ferruzzi 

9h – 9h15 RE02 
MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA 

DE APOIO À APRENDIZAGEM 
Renata Marques dos Anjos 

9h15 – 9h30 RE31 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COM 

ESTUDANTES SURDOS: RESULTADOS 

INICIAIS DE UM ESTUDO DE CASO 

Marcia Cristina Ribas 

Marcio André Martins 

 

9h30 – 9h45 CC25 

PRÁTICAS DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: 

UMA METAPESQUISA 

Marcio Virginio da Silva 

Adan Santos Martens 

9h45 – 10h15 Discussão dos Trabalhos 
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10h15-10h45 Intervalo Hall de Entrada 

 

 

PAINEL DE ENCERRAMENTO 

 

 

10h45-12h15 

Modelagem Matemática e Inclusão 

 (científica, pedagógica e social) 

 

Prof. Dr. José Carlos Cifuentes 

Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan - mediador  

Auditório Arnaldo Busato 

12h15-12h30 Plenária de encerramento e Informes SBEM Auditório Arnaldo Busato 
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Resumos 
PAINÉIS 

PAINEL DE ABERTURA: 

Modelagem e a Sala de Aula 
Profa. Dra. Lourdes Maria Werle de Almeida 

Profa. Ma. Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Profa. Dra. Jussara de Loiola Araújo – mediadora 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA: DO GRUPO DE FORMAÇÃO PARA A SALA DE AULA  

Gabriele de Sousa Lins Mutti  

Secretaria de Estado e Educação do Paraná  

gabi_mutti@hotmail.com 

RESUMO: Neste texto discorro sobre as ações desenvolvidas na Formação Continuada de Professores em Modelagem 

Matemática na Educação Matemática, grupo Foz do Iguaçu. Entendendo a constituição de coletivos de professores no contexto 

das escolas da Educação Básica, como um possível caminho para o trabalho com a Modelagem na sala de aula, explicito o modo 

como temos, enquanto grupo, buscado elaborar e implementar atividades de Modelagem em diferentes níveis e modalidade de 

ensino. Para tanto, destaco como aspecto central destas ações o apoio entre os pares do grupo favorecendo a atenção aos aspectos 

característicos das práticas pedagógicas de cada professor participante e da instituição de ensino em que atua. Ao ressaltar o apoio 

mútuo entre membros do grupo, não só como elemento propulsor de novas iniciativas voltadas à Modelagem, mas, como 

mantenedor do anseio contínuo de desenvolvê-las na escola, convidamos a comunidade de Modelagem a, junto conosco, refletir 

sobre estratégias de formação em Modelagem que não se mostrem como fim em si mesmas, mas que favoreçam o 

desenvolvimento das práticas instauradas nos grupos de formação de tal modo que estas possam chegar à sala de aula.  

Palavras-chave: Educação Básica, Formação Continuada de Professores, Grupo. 

 

PAINEL DE ENCERRAMENTO:  

Modelagem Matemática e Inclusão (científica, pedagógica e social) 
Prof. Dr. José Carlos Cifuentes 

Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan – mediador 

 

NEXOS E TRANSVERSALIDADE ENTRE A MODELAGEM MATEMÁTICA E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

INCLUSIVA 

Fábio Alexandre Borges  

Universidade Estadual do Paraná  

fabioborges.mga@hotmail.com 

RESUMO: Para tentarmos traçar nexos entre a Modelagem Matemática e a Educação Matemática Inclusiva, será necessário 

partirmos de alguns pressupostos. O primeiro deles diz respeito ao fato de que muitos campos de pesquisa não estão se efetivando 

transversalmente em propostas de atividades matemáticas, com destaque aqui tanto para a Modelagem Matemática, quanto para 

a Inclusão, o que causa um determinado isolamento entre as partes. Tal fato pode ser verificado pelo pequeno número de trabalhos 

que articulam essas duas áreas tanto em eventos de Inclusão quanto de Modelagem, porém, essa característica não é 

exclusivamente desses dois grupos de pesquisadores. O segundo pressuposto é de que as bases que sustentaram o campo de 

Educação Matemática são altamente inclusivas, ao se preocuparem com uma pluralização de metodologias de ensino, buscando 

alcançar o aprendizado de sujeitos com dificuldades de aprendizagem, em detrimento de estudantes ideais, que aprendem com 

facilidade. Um terceiro pressuposto para a presente discussão trata do fato de que, se a inclusão já “bateu à porta” da Educação 

Básica com números consideráveis de estudantes com necessidades educativas especiais, o Ensino Superior continua buscando 

meios de garantir a entrada em maior número desses estudantes. Por último, entendemos que o diálogo se configura como a 

principal ferramenta formativa em potencial, envolvendo os mais diversos atores da educação, bem como dos diferentes campos 

de pesquisa. Em outras palavras, rogamos pela transversalidade, seja entre campos de pesquisa, entre níveis de ensino, entre 

diferentes setores de um mesmo nível de ensino etc. Com esses pressupostos, o objetivo maior de minha fala no painel de 

encerramento do VIII EPMEM será traçar nexos e aproximações entre a Modelagem Matemática numa perspectiva educacional 

e a Educação Matemática Inclusiva. Para isso, trarei definições dos dois campos, tentando sempre um diálogo possível que 

justifique pensarmos, cada vez mais, em atividades de Modelagem Matemática como Inclusivas, como, acredito, já possuem 

condições fundamentais para tal.  

Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva. Modelagem Matemática. Transversalidade. 
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MESAS DE DEBATE  

Mesa Temática 1: Formação de Professores em Modelagem e a Sala de Aula 
Prof. Dr. Tiago Emanuel Klüber 

Profa. Dra. Ana Paula dos Santos Malheiros 

Profa. Dra. Barbara Cândido Braz 
 

COLETIVOS DE FORMAÇÃO EM MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E A SALA 

DE AULA 
Tiago Emanuel Klüber  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática  

tiagokluber@gmail.com 
RESUMO: A Modelagem Matemática na Educação Matemática está assentada numa relação de dependência da sala de aula de 

matemática. Ainda que a pesquisa não seja desenvolvida exclusivamente nesta relação, quaisquer outras discussões se desdobram, 

repercutem, sinalizam ou deveriam corroborar para, cada vez mais, clarear e potencializar essa relação. Essa premissa se estende 

à Formação Inicial ou Continuada de Professores de Matemática. Nesse sentido, considero pertinente discutir, nesta mesa, a 

formação de professores em Modelagem e a sala de Aula. Para tanto, sem desmerecer a produção da comunidade, optei por 

retomar a minha produção e a do meu grupo de pesquisa, uma vez que estamos nos dedicando sistematicamente, desde 2012, à 

pesquisa sobre formação de professores em Modelagem. Portanto, farei uma apresentação pautada na ideia da constituição de 

coletivos de pensamento em Modelagem Matemática, no qual circulam pesquisadores e professores que compartilham “interesse 

comum” pelo tema.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Práticas de Sala aula; Coletivos de Modelagem 
 

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE MODELAGEM: POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO E COLABORAÇÃO 
Ana Paula dos Santos Malheiros  

UNESP  

paula.malheiros@unesp.br 
RESUMO: A elaboração de atividades de Modelagem tem se mostrado como uma das grandes dificuldades dos professores para 

implementa-la nas aulas de Matemática da Educação Básica. Para diminuir tal situação, assim como para refletirmos sobre as 

relações que se dão entre a Modelagem e a escola, considerando os obstáculos que impedem ou limitam a plena implementação 

dessa abordagem nas aulas de Matemática, propomos a criação de Espaços Colaborativos de Formação em Modelagem, que tem 

por objetivo refletir e propor encaminhamentos a partir da elaboração colaborativa de atividades de Modelagem. Esse espaço é 

concebido como sendo lócus de ressignificações da prática, do diálogo e da problematização, convergindo no movimento de 

práxis explicitado por Paulo Freire em seu legado. Entendemos que esses espaços possa ser um possível caminho para que a 

Modelagem esteja efetivamente presente nas salas de aula da Educação Básica e também mais um importante espaço para que a 

universidade e a escola estejam em constante dialogo e parceria pela melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática na 

Educação Básica.  

Palavras-chave: Sala de Aula. Paulo Freire. Formação de Professores. 
 

A PARTICIPAÇÃO EM COMUNIDADES SOCIAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM SOBRE A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DE MODELAGEM MATEMÁTICA: considerações sobre a formação de professores  

Bárbara Cândido Braz  

Universidade Federal do Paraná 

UFPR/ Jandaia do Sul babicbraz@gmail.com 

A busca pela compreensão dos motivos pelos quais a Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação Matemática, ainda 

não é uma prática natural e corriqueira no âmbito da Educação Básica, tem impulsionado pesquisas que se dedicam, por diferentes 

caminhos, a investigar o processo de desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática. As reflexões 

emanadas desse campo de investigação - a Modelagem na formação de professores - por sua vez, ocorrem, naturalmente, atreladas 

à outras questões inerentes ao fenômeno educativo, tais como a configuração do currículo escolar e as concepções pedagógicas 

que amparam as práticas de sala de aula. Isso porque, de acordo com Dermeval Saviani, entender a educação e realizá-la na 

prática implica em considerar a inerente historicidade do fenômeno educativo. Considerando esse cenário e os objetivos da mesa 

temática intitulada “Formação de Professores em Modelagem e a sala de aula” que consiste, também, em debater a integração de 

práticas de Modelagem nas aulas de Matemática nos diferentes níveis de ensino, me proponho a discutir e a refletir sobre o papel 

da participação de futuros professores de Matemática em diferentes comunidades sociais no processo de aprendizagem sobre a 

prática pedagógica de Modelagem Matemática, bem como, sobre sua incorporação à prática profissional. Para empreender essa 

discussão, busco os fundamentos da teoria social da aprendizagem, segundo a qual o processo de aprendizagem não decorre, 

exclusivamente, do processo de ensino enquanto atividade didatizada e com alto grau de sistematização. Assume-se, que os 

processos de negociação de significados, dos quais futuros professores de Matemática participam no decorrer da formação inicial, 

proporcionam possibilidades para o posicionamento, a tomada de decisões e a ocorrência de aprendizagens, então, sobre a prática 

pedagógica de Modelagem. Esses processos de negociação de significados, por sua vez, ocorrem em comunidades sociais que, 

em linhas gerais, referem-se a um grupo de pessoas que interage regularmente e se envolve em um sistema de atividades nas 

quais compartilham compreensões (significados) sobre o que fazem e, sobre o que isso significa para suas vidas e suas 
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comunidades. Com esse enfoque teórico, pode-se compreender a constituição de comunidades sociais tanto em componentes 

curriculares obrigatórias na formação inicial – tais como, disciplinas de Modelagem Matemática, Práticas Pedagógicas de 

Matemática, Cálculo Diferencial e Integral – quanto em outros ambientes decorrentes do desenvolvimento de atividades 

formativas – projetos extensionistas, PIBID, Estágio supervisionado, dentre outros. À luz dessa compreensão, afirmo que, 

enquanto sujeitos históricos e sociais, participamos de diferentes comunidades sociais ao mesmo tempo, constituindo o que 

Ettiène Wenger denomina de constelação de práticas. Ademais, é possível inferir que, no que diz respeito à formação de 

professores em Modelagem, a participação em diferentes comunidades sociais influenciará o desenvolvimento, ou não, de 

práticas pedagógicas de Modelagem na sala de aula. A partir desse quadro conceitual e da discussão sobre experiências vividas 

por (futuros) professores de Matemática em comunidades sociais constituídas em diferentes contextos: projeto de extensão; 

disciplina de Modelagem Matemática; Estágio Supervisionado; em uma escola pública, debruço-me com essa reflexão sobre o 

papel do compartilhamento de repertório, sobre práticas pedagógicas, entre futuros professores, professores em serviço e 

professores formadores, para a efetiva inserção da Modelagem no âmbito da Educação Básica. As reflexões decorrentes de 

investigações, que temos desenvolvido nos últimos anos, indicam que a participação dos sujeitos em comunidades sociais, cujo 

repertório é compartilhado por professores formadores, futuros professores e professores em serviço, ampara e fomenta o 

desenvolvimento de práticas de Modelagem nos diferentes níveis de ensino. Sobretudo, essas práticas compartilhadas têm situado 

a Modelagem como uma atividade formativa em cursos de Licenciatura, desvelando, ainda que de modo embrionário, a 

manifestação de práticas convergentes à Modelagem. 

 

Mesa Temática 2 – Modelagem Matemática, Tecnologias e a Sala de Aula 
Profa. Dra. Adriana Helena Borssoi 

Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira 

Prof. Dr. Rodrigo Dalla Vecchia 

 

RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE BIG DATA E MODELAGEM MATEMÁTICA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Rodrigo Dalla Vecchia  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Este documento traz uma compilação de ideias relacionadas à relação entre Big Data (BD) e Modelagem Matemática (MM) no 

âmbito da Educação Matemática. Trata-se, portanto, de recortes que visam contextualizar as pesquisas que tenho desenvolvido 

com esse tema. Como principal justificativa para o envolvimento nesse assunto está a rápida e constante evolução que os recursos 

tecnológicos vêm sofrendo. A velocidade de introdução de novos meios faz com que novas perspectivas e potencialidades surjam 

constantemente, transformando o cotidiano vivencial de cada um. No que diz respeito à Educação Matemática, com o advento 

dessas tecnologias, diversas atividades que são apresentadas como problemas tendem a não ser mais caracterizadas dessa forma, 

trazendo como consequência um profundo repensar sobre o enfoque pedagógico que o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática deve assumir (BORBA, MALHEIROS, ZULATTO, 2007). Na amplitude abrangida pelo contexto das tecnologias, 

atento para as possibilidades de transformação provocada pelo grande volume de informações registradas e suas potencialidades. 

 

MINICURSOS 

MINICURSO 1 - ARTICULANDO ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA NOS DIFERENTES NÍVEIS 

DE ESCOLARIDADE 

Rodolfo Eduardo Vertuan  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Toledo  

rodolfovertuan@utfpr.edu.br  

 

Karina Alessandra Pessoa da Silva  

Instituição Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina  

karinasilva@utfpr.edu.br 

RESUMO: Considerando que a temática da oitava edição do EPMEM se refere à Modelagem e a sala de aula, buscamos com 

esse minicurso discutir diferentes articulações que podem emergir em atividades de modelagem na sala de aula. Entendemos que 

a dinâmica de uma atividade de modelagem depende do grupo de alunos que discute a situação e dos conhecimentos que estes 

alunos possuem. Neste sentido, uma mesma atividade pode assumir diferentes encaminhamentos de acordo com as 

especificidades do nível de escolaridade em que a mesma é desenvolvida. Para isso, a partir da abordagem da modelagem 

matemática como uma alternativa pedagógica para aulas de matemática buscaremos promover um ambiente de trabalho prático 

no qual os participantes serão convidados a desenvolver atividades de modelagem considerando as especificidades de cada nível 

de escolaridade para, então, lançarmos um olhar sobre possíveis articulações que podem emergir em sala de aula.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Sala de aula; Diferentes níveis de escolaridade. 
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MINICURSO 2 - MODELAGEM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Vantielen da Silva Silva  

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná- UNICENTRO  

vantisilva@gmail.com  

 

Dionísio Burak  

Pesquisador Sênior da Fundação Araucária  

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná- UNICENTRO  

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG  

dioburak@yahoo.com.br 

RESUMO: A Modelagem Matemática, nos últimos anos, tem ganhado espaço no contexto de formação das crianças, 

possibilitando uma aprendizagem de Matemática mais significava e um desenvolvimento pleno, em especial, quando esta 

metodologia de ensino está sob a perspectiva da Educação Matemática, pois possibilita práticas inter e transdisciplinares, nas 

quais as crianças se expressam, criam, imaginam, refletem e produzem novas ideias. Pensando nisso, com o minicurso, 

objetivamos instigar discussões e reflexões sobre o trabalho com a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Palavras-chave: Infância. Modelagem Matemática. Práticas educativas. 

 

MINICURSO 4 - O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM ATIVIDADES DE MODELAGEM NO ENSINO 

MÉDIO 

Emerson Tortola  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Toledo  

emersontortola@utfpr.edu.br  

 

Renato Francisco Merli  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Toledo  

renatomerli@utfpr.edu.br 

RESUMO: Quem nunca fez uma travessura em sala de aula que atire a primeira bolinha. É frequente no ambiente escolar casos 

em que o professor precisa interromper sua aula para lidar com travessuras de alunos. Arremessar bolinhas de papel, aviõezinhos, 

borrachas e montar estilingues de elástico são alguns exemplos. Mas e se ao invés de repreender, o professor utilizar essas atitudes 

para ensinar? Nesse contexto, o objetivo desse minicurso é investigar experimentos de lançamento inspirados em travessuras de 

alunos no ambiente escolar, utilizando a internet como meio de acesso à informação para construção de dispositivos com esse 

fim. O minicurso está organizado em 3 momentos. No primeiro, será realizada uma discussão com relação às travessuras que os 

participantes vivenciaram no contexto escolar. No segundo, algumas dessas travessuras, associadas ao fenômeno de lançamento, 

serão problematizadas e investigadas pelos participantes, que deverão produzir, a partir dos materiais disponibilizados pelos 

ministrantes, um dispositivo capaz de simular as traquinagens. Para isso, poderão utilizar a internet como meio de acesso às 

informações necessárias para sua construção. Na sequência eles realizarão simulações com intuito de matematizar os lançamentos 

e refletir sobre como lidar com essas situações no contexto escolar. No terceiro, destinado à socialização, será fomentada uma 

discussão quanto à utilização de recursos tecnológicos na investigação dos experimentos e na caracterização de uma atividade de 

modelagem matemática.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Tecnologias, Sala de Aula, Ensino Médio. 

 

MINICURSO 5 - MODELAGEM MATEMÁTICA EM DISCIPLINAS DO ENSINO SUPERIOR 

Lilian Akemi Kato 

 Universidade Estadual de Maringá (UEM)  

lilianakemikato@gmail.com  

 

Michele Carvalho de Barros  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)  

cheledebarros@gmail.com 

RESUMO: A necessidade de compreender fenômenos físicos sempre impulsionaram o desenvolvimento das Ciências e da 

Matemática. Assim, para interpretarmos uma situação por meio da Matemática, era preciso traduzi-la em uma linguagem 

matemática (números, gráficos), analisá-la nesta nova linguagem e procurar uma solução que poderia ser reinterpretada em 

termos do problema original. Este processo de tradução de um problema não matemático para uma linguagem matemática recebeu 

o nome Modelagem Matemática e o conjunto de símbolos, gráficos e relações utilizados para representar o fenômeno, foi 

chamado de modelo matemático. A busca pelas soluções das equações, que modelam os fenômenos, contribuiu para o 

desenvolvimento de vários conceitos e teorias matemáticas. Dentre estes conceitos, destacamos as equações diferenciais 

ordinárias (EDOs) que possuem aplicação na resolução de problemas sobre movimento, crescimento, eletricidade e de diversos 

tipos de fenômenos físicos que envolvem taxas de variação. Devido à esta gama de aplicações, vários matemáticos dedicaram-se 

ao estudo de métodos algébricos de resoluções das EDOs, de forma a fornecer uma solução analítica para a analisar a situação 

proposta. Contudo, analisar um modelo representado por uma EDO apenas com aplicações de técnicas algébricas de resoluções, 

nem sempre é suficiente para a compreensão do fenômeno e em alguns casos, a solução analítica nem sequer existe. Neste 

contexto, neste minicurso propomos analisar situações reais, cujo modelo matemático é uma EDO, por meio do seu campo de 

vetores, ou seja, utilizando uma abordagem gráfica das soluções. Este tipo de abordagem, embora não forneça a expressão 
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analítica das soluções, permite uma análise global das soluções fornecendo informações sobre seu comportamento assintótico, 

intervalos de crescimento (decrescimento) e pontos de equilíbrio. 
 

MINICURSO 6 - COMO SURGEM OS PROBLEMAS MATEMÁTICOS EM ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA? 

Jussara de Loiola Araújo  

Departamento de Matemática  

Programa de Pós-Graduação em Educação  

Universidade Federal de Minas Gerais  

jussara@mat.ufmg.br 

Uma das formas de desenvolver atividades de modelagem matemática, no contexto da educação matemática, é solicitar aos alunos 

que escolham temas do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento (diferentes da matemática) para, a partir deles, elaborar 

problemas para serem abordados com o apoio da matemática. Assim, um problema relativo ao tema escolhido pelos alunos pode 

dar origem a algum problema matemático. Neste minicurso, vamos tratar desse momento em atividades de modelagem na 

educação matemática: da escolha do tema até a elaboração de problemas matemáticos. Algumas questões podem ser feitas a esse 

respeito: o fato de os alunos já saberem que estamos realizando modelagem matemática não vai influenciar na escolha do tema? 

E se o tema escolhido for completamente distante da matemática, como devemos orientar a elaboração do problema 

(matemático)? Como superar a abordagem matemática mais simples (por exemplo, a representação de dados em uma tabela) e 

usar conteúdos matemáticos mais avançados? Quão complexa deve ou pode ser a abordagem matemática? Por meio de exemplos, 

reflexões apoiadas na literatura e uma atividade prática, essas e outras questões serão discutidas neste minicurso. 

 

COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS 

DE PROFESSORES FORMANDOS A FORMADORES: DISCUSSÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS FORMAÇÕES DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS 

Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

gabi_mutti@hotmail.com  

 

Cristiane Elise Reich Matioli  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

cris.matioli@gmail.com  

 

Silvio Rogerio Martins  

Secretaria de Estado da Educação do Paraná  

sylvio.r@hotmail.com  

 

Tiago Emanuel Klüber  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

tiagokluber@gmail.com 

RESUMO: Considerando a formação de professores preponderante para que a Modelagem Matemática se integre às salas de 

aula, e enquanto participantes de um grupo de Formação Continuada de Modelagem Matemática na Educação Matemática, no 

qual fomos convidados pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) a atuar como formadores nas Formações de 

Ações Descentralizadas (FAD’S), pretendemos com este trabalho evidenciar o que dizem os professores participantes da 

Formação Continuada de Modelagem Matemática na Educação Matemática sobre os aspectos vivenciados na condição de 

formadores. Assumindo a pesquisa como qualitativa numa perspectiva fenomenológica, e orientados pela seguinte interrogação: 

O que dizem os professores participantes da Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na Educação 

Matemática, grupo Foz do Iguaçu, da atuação como formadores? buscamos pelo depoimento de 9 professores participantes da 

Formação que atuaram como formadores nas formações de professores ofertadas pela SEED nos anos de 2017 e 2018 no sentido 

de evidenciarmos as suas experiências enquanto docentes. Por meio da análise dos depoimentos podemos dizer que ver-se como 

parte integrante de um grupo de Formação em Modelagem Matemática no qual é possível contar com apoio dos pares parece ter 

encorajado os professores a atuarem como formadores. Essa atuação, por sua vez, parece ter fortalecido os laços construídos 

entre os membros do grupo, dando-lhes segurança e contribuindo para reiterar a convicção de fazer da Modelagem uma prática 

em suas salas de aula.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Experiências docentes. 

 

QUANDO OS ALUNOS REFLETEM SOBRE SUA ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Elenice Josefa Kolancko Setti  

Instituto Federal do Paraná  

elenicesetti@gmail.com  

 

Rodolfo Eduardo Vertuan  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
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rodolfovertuan@yahoo.com.br 

RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa maior que objetiva investigar as relações entre atividades de Modelagem 

Matemática e o desenvolvimento da criatividade de alunos e professores. Para este trabalho, buscamos investigar as relações que 

alunos egressos de um curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública do oeste do Paraná estabelecem entre 

a atividade de Modelagem do terceiro momento que desenvolveram no âmbito da disciplina de Modelagem do curso, na 

perspectiva de Almeida, Silva e Vertuan (2013), e criatividade. A partir das categorias elencadas, podemos observar que os alunos 

acreditam que a Modelagem, além de contribuir com o desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da pesquisa, pode 

contribuir com o desenvolvimento da criatividade.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Licenciatura em Matemática; criatividade. 
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RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo identificar o desenvolvimento de competências em uma tarefa de Modelagem 

Matemática e relacioná-las à mobilização de teoremas em ação. Desta forma, adotamos como referenciais teóricos a Modelagem 

Matemática enquanto competência e a Teoria dos Campos Conceituais. A abordagem metodológica da pesquisa foi de natureza 

qualitativa com caráter descritivo e interpretativo. Participaram da pesquisa quatro estudantes do quinto ano do Ensino 

Fundamental, em uma escola pública ao norte do Paraná. A recolha de dados ocorreu por meio dos protocolos de resolução dos 

participantes ao resolverem uma tarefa de Modelagem Matemática. Como resultados, destacamos a capacidade de comunicação 

e argumentação entre eles e a representação de objetos matemáticos para estabelecer um modelo matemático condizente com a 

situação. Desta pesquisa, depreende-se que todos os participantes, tendo familiaridade ou não com tarefas de Modelagem 

Matemática, tiveram a oportunidade desenvolver competências em modelagem, especialmente para formular uma descrição 

matemática ou um procedimento matemático, como também, possibilitou desenvolver um modelo matemático para responder a 

problemática proposta.  
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RESUMO: No presente texto apresentamos uma revisão bibliográfica de trabalhos stricto sensu que discutem o desenvolvimento 

das competências estatísticas (literacia, raciocínio estatístico e pensamento estatístico) por meio de atividades de modelagem 

matemática. O objetivo é compreender as competências estatísticas e suas relações com a Modelagem Matemática. Após uma 

leitura analítica dos trabalhos selecionados, identificamos argumentos que revelam a contribuição da Modelagem Matemática 

para o desenvolvimento das competências estatísticas. Como uma consequência das revisões bibliográficas é identificar o estágio 

no qual se encontra o conhecimento de determinada área, entendemos que o inexpressivo número de trabalhos que discutem a 

Modelagem Matemática como possibilidade para o desenvolvimento das competências estatísticas, apenas duas dissertações 

defendidas entre 2013 e 2017, revela a necessidade da realização de mais pesquisas que tenham esse foco, indicando que o 

prosseguimento do projeto de iniciação científica que fomentou a escrita deste texto é relevante e trará contribuições tanto à 

Modelagem Matemática como à Educação Estatística.  
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RESUMO: Neste artigo, temos o intuito de apresentar a maneira como a Modelagem Matemática pode contribuir para a 

construção de figuras geométricas espaciais, em uma perspectiva de expor a realidade relacionada ao ensino de matemática. Com 

isso, partiremos da apresentação de alguns teóricos como BASSANEZI (2004), que discorre seu pensamento sobre modelagem 

matemática com intuito de proporcionar novas técnicas no ensino. Desta forma, faremos alguns relatos concisos sobre a história 

da Geometria Espacial baseando-se nas contribuições de EVES (2011). Assim, temos como objetivo apresentar uma Sequência 

Didática dentro dos conceitos de ZABALA (1998), representando uma alternativa metodológica para o ensino, que busca 

contribuir para uma possível melhoria do reconhecimento das fórmulas de área e volume dos poliedros cilíndricos e 

paralelepípedos, apresentando a arte de modelar matematicamente. Nesse sentido, utilizaremos objetos da realidade para então 

iniciar a construção do pensamento matemático, o qual será utilizado como ferramenta na atribuição de valores aproximados e 

na aplicação das fórmulas desejadas.  
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RESUMO: Neste artigo temos por objetivo explicitar e analisar as pré e pós concepções de alunos acerca da matemática e dos 

usos da modelagem matemática na Educação Matemática. Dados foram coletados no desenvolvimento de uma pesquisa empírica 

em um curso de Licenciatura em matemática no período de 2015 a 2016, quando treze alunos foram introduzidos às atividades 

de modelagem matemática em componentes curriculares obrigatórias, como a disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias e 

a disciplina de Introdução à modelagem matemática. A metodologia de análise que considera a prática discursiva de alunos e a 

linguagem em uso possibilitou, por meio do recurso analítico de árvores de associação de ideias, construir sentidos referentes: 

diferentes modos de ver a matemática; diferentes modos de ver o uso da modelagem matemática; possibilidades de articulações 

entre matemática e modelagem matemática, as dificuldades enfrentadas por alunos em atividades de modelagem matemática.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Matemática; Árvores de Associação. 
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RESUMO: Neste estudo objetiva-se identificar elementos da teoria do Pensamento Complexo de Edgar Morin, desencadeados 

por atividades de modelagem matemática desenvolvidas por estudantes em âmbito da Educação Básica. Assim, são elencadas 

considerações sobre excertos da teoria de Morin evidenciadas em atividades de modelagem matemática, em diferentes contextos: 

com estudantes de 7º ano e de 8º ano dos anos Finais do Ensino Fundamental. A metodologia que sustenta este estudo segue uma 

abordagem qualitativa, com caráter interpretativo. Os temas das atividades de modelagem matemática, que constituem objeto de 

análise neste estudo, foram escolhidos pelos estudantes são: Drogas, Peso da mochila escolar e Motos. Os resultados evidenciam 

que atividades de modelagem matemática têm potencial para desencadear princípios próximos ao que propõe Morin ao discutir 

Pensamento Complexo, o que favorece o ensino e a aprendizagem, tanto da Matemática quanto de outras áreas do conhecimento.  

Palavras-chave: Pensamento Complexo; Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem. 
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RESUMO: Neste artigo apresentamos resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo analisar como 

professoras dos anos iniciais desenvolvem, planejam e executam em sala de aula uma atividade de modelagem matemática. Para 

isso, subsidiamos nossas análises nas abordagens desenvolvidas por um grupo de professores com características colaborativas 

cujos participantes fazem parte de um projeto de extensão de formação de professores que ensinam matemática. As análises 

qualitativas realizadas a partir da árvore de associação de ideias (SPINK, 2013), juntamente com as gravações de áudio e vídeo, 

apresentaram o quanto a prática pedagógica está presente na vivencia das professoras dos anos iniciais e como a modelagem 

matemática pode se fazer presente tanto na formação de professores quanto em práticas de ensino de Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  
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RESUMO: Neste artigo trazemos resultados parciais de uma pesquisa na qual buscamos por meio do desenvolvimento de uma 

atividade de modelagem matemática levar os alunos a pensarem em seus hábitos, e como a mudança de alguns hábitos podem 

alterar nossa rotina. Assim, nos fundamentamos na Modelagem Matemática como alternativa pedagógica e nos diálogos como 

caracterizados na Educação Matemática Crítica. A partir dos áudios e dos registros escritos de alunos em vulnerabilidade social 

que participavam de aulas de reforço em uma instituição sem fins lucrativos, construímos a Árvore de Associação de Ideias que 

nos possibilita visualizar como uma atividade de Modelagem Matemática, ajuda os alunos a utilizarem a Matemática para ir além 

da resolução de algoritmos como apregoam os pressupostos da Educação Matemática Crítica. 
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos um levantamento dos artigos científicos e dos relatos de experiência que discutem sobre 

o uso da Modelagem Matemática na sala de aula dos Anos Iniciais da Educação Básica. Os trabalhos escolhidos para análise são 

aqueles publicados nos Anais de eventos considerados relevantes das áreas da Educação Matemática (ENEM e SIPEM) e da 

Modelagem Matemática (CNMEM e EPMEM) no cenário nacional. A investigação realizada é uma revisão bibliográfica e foi 

conduzida em vias de responder a seguinte questão: Como se dá o uso da Modelagem Matemática nas salas de aula dos Anos 

Iniciais da Educação Básica? Os encaminhamentos analíticos adotados revelam que são poucos os trabalhos que tratam de 

experiências com a Modelagem Matemática nos Anos Iniciais, sobretudo no Ciclo de Alfabetização. Outra característica 

observada é que, mesmo a literatura indicando a importância de os estudantes participarem da escolha do tema da atividade de 

modelagem a ser desenvolvida, ainda é expressivo o índice de atividades em que é o professor que escolhe o tema e define o 
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problema de investigação. Por fim, os trabalhos analisados apontam que a Modelagem Matemática é profícua para os Anos 

Iniciais e seu uso possibilita compreender e interpretar as diferentes situações do cotidiano.  
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RESUMO: Este artigo é oriundo de um projeto de iniciação científica que focou conteúdos matemáticos em relatos de 

experiência produzidos na IX Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática. A pergunta norteadora da 

investigação foi: que conteúdos matemáticos emergem dos relatos de experiência, focados na Educação Básica, publicados nas 

duas última Conferências Nacionais sobre Modelagem na Educação Matemática (2015 e 2017)? A investigação foi realizada por 

meio de pesquisa bibliográfica, na qual, a pergunta conduz à necessidade de levantar os conteúdos matemáticos registrados nos 

relatos de experiência; organizá-los segundo categorias; e, discutir diferentes aspectos decorrentes do levantamento e da 

organização destes conteúdos em categorias. Dá análise podemos afirmar que emergiram vários conteúdos previstos no currículo 

escolar, como por exemplo: interpretação gráfica, funções, geometria, equações, trigonometria, entre outros. Espera-se que os 

resultados aqui elencados possam encorajar os professores da Educação Básica à utilizarem Modelagem Matemática em suas 

aulas.  
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RESUMO: Neste artigo analisamos o desenvolvimento de uma atividade pedagógica que teve como objetivo evidenciar a 

ocorrência da aprendizagem da grandeza massa por meio do diálogo, através dos atos dialógicos constituintes do Modelo de 

Cooperação Investigativa e da mobilização simultânea dos diversos registros de representação semiótica que emergem de uma 

atividade de modelagem matemática na perspectiva sociocrítica. A atividade desenvolvida baseou-se na realidade dos alunos 

mediante a problemática do lixo e sua correta destinação, direcionando nosso olhar sobre o lixo orgânico. A pesquisa ocorreu na 

Escola Municipal Comunitária Rural Ernesto Corradi, localizada no distrito de Boapaba, município de Colatina – ES, com os 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Os instrumentos para a produção de dados foram os diários de bordo do professor e 

dos alunos, as produções textuais e gravações em áudio e, a partir desses, procedeu-se às análises à luz do referencial teórico. Os 

resultados da pesquisa apontam que a prática pedagógica da modelagem na perspectiva sociocrítica favoreceu os atos dialógicos 

do Modelo de Cooperação Investigativo, a elaboração de atividades envolvendo a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica e ajudou ao aluno na compreensão da grandeza massa.  
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RESUMO: Neste trabalho, interessamo-nos, de modo particular, em investigar como os conhecimentos prévios dos estudantes, 

adquiridos em suas vivências, fazem-se presentes no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática no contexto 
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da Educação do Campo. A ideia inicial surgiu de uma conversa na sala de aula sobre o cultivo da horta na escola, originando a 

situação-problema enfrentada pelos estudantes juntamente com o professor: calcular quanto a escola poderia economizar se ao 

invés de comprar alguns produtos, fizessem o plantio deles na horta. Os estudantes perceberam que os conteúdos que eles 

aprendem e as situações-problemas que eles presenciam em sala de aula tem importância para sua vivência fora da sala de aula, 

compreendendo que é necessário aprender matemática e que ela não está ali para dificultar sua vida, mas sim facilitar.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Educação Matemática; Educação do Campo. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar as contribuições da Modelagem Matemática, bem como as tensões e 

dificuldades relatadas pelos professores ao desenvolver atividades de Modelagem Matemática em sala de aula. Para isso, são 

feitas análises de relatos de experiência, desenvolvidos no Ensino Fundamental – Anos Finais e publicados nos anais do VII 

Encontro Paranaense de Modelagem em Educação Matemática – VII EPMEM. Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

metaanalítica, que busca olhar para outras produções científicas. Foram identificadas contribuições, dificuldades e tensões 

relacionadas ao aluno, ao professor, ao processo de ensino e aprendizagem e ao contexto escolar. Contudo, foram escassas as 

reflexões referentes à formação do professor, assim, ressalta-se a necessidade de fomentar ações que possam produzir reflexões 

acerca da Modelagem Matemática na formação de professores.  
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo desenvolver o estudo referente a Etnomodelagem, fundamentada nos conceitos 

presentes entre os programas de Etnomatemática e Modelagem Matemática, e como estes conceitos atuam ao dialogarem com a 

visão dada por Michel Foucault quanto à insurreição dos saberes matemáticos locais e sua relação com o conhecimento 

matemático acadêmico. Ao considerar que a Matemática não se resumiria apenas na melhor maneira de identificar um provável 

conhecimento universal, tampouco em uma inserção ou estudo de diferentes saberes culturais, trata-se, primeiro, da valorização 

de todas as formas de saberes matemáticos a partir da problematização do discurso científico hegemônico. Assim podendo falar, 

em termos “foucaultianos”, em uma insurreição dos distintos saberes matemáticos sujeitados e suas aplicações no ambiente 

escolar.  
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RESUMO: Os modelos matemáticos tem sido alvo de discussões em diversas pesquisas sobre modelagem matemática na 

Educação Matemática. De modo geral, modelos matemáticos são abordados nas representações de modelagem e associados ao 

que a literatura denomina matematização e resolução em atividades de modelagem matemática. Interessados em ampliar nossa 

compreensão sobre os tipos de modelos matemáticos utilizados em atividades de modelagem matemática, assumimos uma atitude 

fenomenológica de investigação e direcionamos nosso olhar a interrogação: Que tipos de modelos matemáticos são evidenciados 

em atividades de modelagem matemática nos livros do ICTMA (International Conference on the Teaching of Mathematical 

Modelling and Applications)? Para responder tal interrogação, fizemos uma análise das duas últimas edições da conferência que 

nos permitiu constituir 5 núcleos de ideias, à saber, modelos já convencionados para determinadas situações; modelos algébricos 

com variáveis discretas; modelos algébricos com variáveis contínuas; modelos geométricos; modelos aritméticos. Neste sentido, 
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cada situação modelada requer modelos matemáticos específicos. De modo geral, todos os tipos de modelos matemáticos 

evidenciados nas atividades de modelagem matemática tinham um fim educacional, seja para aprendizagem de conceitos 

matemáticos ou por exemplo, para a discussão do uso de diferentes procedimentos matemáticos em uma determinada sociedade.  

Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Fenomenologia. 

 

O PAPEL DOS DIAGRAMAS EM ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Daiany Cristiny Ramos  

UNOPAR/UEL  

daianycr@hotmail.com  

 

Ana Paula Zanim  

UEM/UEL  

aninha_pz@hotmail.com  

 

Lourdes Maria Werle de Almeida  

UEL  

lourdes@uel.br 

RESUMO: Nesse artigo investigamos relações entre a construção de diagramas em atividades de modelagem matemática e a 

constituição do conhecimento dos alunos. Para isso, analisamos uma atividade desenvolvida por um grupo de alunos do quarto 

ano de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública do estado do Paraná. Nossa investigação baseou-se em 

fundamentos teóricos da Modelagem Matemática, e Semiótica Peirceana, mais especificamente na construção de diagramas. 

Nossas conclusões fundamentam-se na análise qualitativa e interpretativa das informações coletadas. Inferimos que as atividades 

de modelagem matemática proporcionam a construção de diagramas e esses estão relacionados ao modo como os alunos 

compreendem a situação e ao modo como ressignificam o conhecimento já constituído.  
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RESUMO: Este artigo versa sobre as práticas de Modelagem Matemática desenvolvidas no contexto dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Assim, realizamos uma metapesquisa, uma pesquisa qualitativa sob o enfoque fenomenológico direcionado pela 

interrogação de pesquisa que diz: O que se mostra sobre as práticas de Modelagem Matemática desenvolvida nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental? Os resultados mostram distintas potencialidades da Modelagem Matemática para este nível de ensino e 

apresenta que as práticas observadas foram desenvolvidas por agentes externos a escola, como pesquisadores e estagiários, 

mostrando a importância em levar a Modelagem aos professores deste nível de ensino via formação continuada.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Formação continuada; Ensino fundamental. 
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de refletir a possiblidade de configurar a Modelagem Matemática como uma Metodologia 

Ativa. Para tanto traz algumas concepções a cerca das Metodologias Ativas, tais como seus aspectos, cronologia do uso destas 

no âmbito educacional brasileiro e possíveis benefícios de seu uso no processo de ensino e aprendizagem. Aborda diferentes 

concepções sobre a Modelagem Matemática, e analisa as propostas de desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática 

encontradas em Almeida e Tortola (2013) e Barbosa (2001), buscando aproximações entre as duas temáticas dessa pesquisa, 

observando então a possibilidade de que a Modelagem Matemática se inscreva como uma Metodologia Ativa.  

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Modelagem Matemática; Ensino e aprendizagem de Matemática. 
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RESUMO: Nessa pesquisa voltamos o nosso olhar para os conteúdos das comunicações científicas e relatos de experiência 

publicados nos anais, das nove edições, da Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM), que 

articularam modelagem matemática e a aprendizagem significativa do conceito de função afim. Esse estudo teve como objetivo 

identificar alguns elementos característicos da ocorrência dos princípios norteadores da aprendizagem significativa, a saber, 

diferenciação progressiva, reconciliação integradora e organização hierárquica, no desenvolvimento de atividades de modelagem 

matemática com foco no conceito de função afim. Com base nos sete trabalhos analisados foi possível constatar que a modelagem 

matemática propiciou a aprendizagem significativa dos conceitos relacionados à função afim uma vez que, nessas atividades os 

alunos atribuíram significados aos elementos característicos que constituem uma função afim distinguindo-a das demais funções, 

o que corresponde aos princípios da aprendizagem significativa.  

Palavras-chave: Princípios norteadores da aprendizagem significativa; modelagem matemática; função afim. 
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RESUMO: Estudos apontam que a autenticidade em atividades de modelagem matemática é um tema que merece atenção, tanto 

na comunidade internacional como, e principalmente, no Brasil. Este artigo traz justificativas para a pesquisa neste tema, 

abordando autores que tratam da autenticidade. Além disso, são analisados aspectos autênticos e não autênticos de duas atividades 

de modelagem matemática, segundo critérios estabelecidos por Vos (2015) e as dimensões de autenticidade propostas por 

Galbraith (2015). Por meio desta análise, é possível concluir que uma atividade de modelagem matemática deve ter aspectos 

autênticos, mas não necessariamente em sua totalidade. A autenticidade é importante para o desenvolvimento da atividade de 

modelagem matemática, porém, ela depende de todos os sujeitos envolvidos.  

Palavras-chave: Autenticidade em modelagem matemática; aspectos autênticos em modelagem matemática; modelagem 

matemática na educação matemática. 
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RESUMO: Este trabalho se insere no campo da Educação Matemática e a pesquisa que deu origem a ele teve por objetivo 

entender, numa perspectiva crítica, como os professores da Educação Básica utilizam a modelagem matemática em sala de aula. 

Pensamos ser essencial o desenvolvimento de uma matemática que instrumentalize os estudantes a pensar criticamente e 

conscientemente, sendo a modelagem um possível caminho para essa construção em uma perspectiva crítica. A pesquisa, de 

abordagem qualitativa, contou com a aplicação de um questionário a professores da educação básica da região oeste de Santa 

Catarina. Pela análise das respostas, conclui-se haver a necessidade de maior segurança por parte dos professores para trabalhar 

com modelagem em sala de aula. Além desse fator, uma melhor formação, tanto inicial quanto continuada, possibilitaria uma 

sintonia entre a modelagem e a Educação Matemática Crítica no universo escolar.  

Palavras-chave: Formação de professores; modelagem matemática; educação matemática crítica. 
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RESUMO: Esse artigo tem por objetivo investigar algumas relações entre a modelagem matemática e a semiótica peirceana no 

desenvolvimento de uma atividade na disciplina de Cálculo Diferencial Integral. Para isso, analisamos uma atividade de 

modelagem desenvolvida por um grupo de três estudantes do segundo ano de um curso de Licenciatura em Matemática. Nossa 

investigação baseou-se em fundamentos teóricos da modelagem matemática no âmbito da Educação Matemática bem como na 

Semiótica Peirceana, mais especificamente na teoria dos interpretantes (imediato, dinâmico e final). Em nossa análise ficou 

evidenciado que os procedimentos dos estudantes no decorrer do desenvolvimento da atividade são mediados pelo uso, 

interpretação e produção de diferentes signos. Assim, tais signos ocupam um papel importante no desenvolvimento de atividades 

de modelagem matemática oferecendo elementos para que a obtenção e a interpretação da solução possam ocorrer. Além disso, 

favorecem a compreensão, não só da matemática, mas também dos fenômenos em estudo.  
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RESUMO: Nesse trabalho direcionamos nosso olhar para os signos gerados pelo professor no desenvolvimento de uma atividade 

de modelagem matemática, mais especificamente durante a fase matematização. A intenção é olhar para esses signos com base 

na teoria semiótica peirceana com o intuito de refletir sobre suas influências no desenvolvimento da atividade. A atividade de 

modelagem matemática trazida à tona e na qual estão ancoradas nossas reflexões foi desenvolvida com alunos de uma escola 

particular de União da Vitória – PR, totalizando cinco encontros durante aulas regulares de matemática e contraturno. Tal 

atividade foi desenvolvida segundo a perspectiva de Almeida, Silva e Vertuan (2012) e enquadramos metodologicamente nosso 

trabalho como qualitativo. Utilizamos da análise de conteúdo de Bardin (2011) para tratamento dos dados coletados. Como 

resultados compreendemos que os signos gerados pelo professor podem determinar em maior ou menor grau os encaminhamentos 

adotados pelos alunos na realização de atividades de modelagem matemática.  
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RESUMO: Apesar da importância da avaliação como reguladora dos processos de ensino e de aprendizagem, a avaliação e sua 

relação com a Modelagem Matemática é um tema que tem sido pouco explorado por pesquisadores brasileiros. Este trabalho 

lança um olhar para este tema, uma vez que busca responder a seguinte questão: como se configura a avaliação formativa na 

construção de um portfólio de atividades de modelagem matemática? Para isso, apresentamos resultados de uma investigação 

qualitativa que analisa os portfólios produzidos por alunos de uma disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 de um curso de 

Licenciatura em Química. O feedback fornecido pela professora da turma proporcionou aos alunos novas oportunidades de 

aprendizagem, de modo que os mesmos puderam modificar procedimentos de resolução, corrigir erros e utilizar conhecimentos 

de cálculo, caracterizando a avaliação formativa.  
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RESUMO: Neste artigo, buscamos investigar quais as influências que uma atividade de modelagem matemática pode ter sobre 

a representação social de conteúdos de matemática, em especial de trigonometria. Consideramos representação social como a 

interpretação que o indivíduo faz de sua realidade. Neste trabalho iremos utilizar a definição de Modelagem Matemática 

defendida por Almeida e Brito (2005 a) como uma alternativa pedagógica para o ensino da matemática. Ao utilizar a modelagem 

matemática o aluno começa a enxergar onde e como utilizar a matemática na vida real. Para coleta de dados, desenvolvemos a 

atividade de modelagem matemática em uma turma com 30 alunos do 2° ano do ensino médio de uma escola Estadual da cidade 

de Campo Grande, Mato Grosso do sul. A partir de nossas análises verificamos que quando o aluno consegui visualizar onde 

utilizar a matemática em seu dia a dia a sua representação sobre o conteúdo muda.  
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RESUMO: Neste trabalho, apresentamos uma análise do uso do conceito de área em uma atividade de modelagem matemática 

desenvolvida com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública da região noroeste do Estado do Paraná. Por meio 

de uma abordagem qualitativa, investigamos como o conceito de área foi se caracterizando nos jogos de linguagem da modelagem 

e da matemática. Para realizar essa investigação, trabalhamos dois conceitos da filosofia wittgensteiniana: jogos de linguagem e 

ver como. Com base no conceito de ver como, observamos que o domínio de uma técnica possibilita ver como os alunos 

interpretam a situação proposta.  
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RESUMO: Neste artigo apresentamos uma discussão a respeito dos usos de modelos matemáticos em atividades de modelagem 

matemática em uma disciplina de matemática financeira. Ajustamos a nossa ‘lente’ teórica com base em pesquisas na área de 

modelagem matemática, bem como na perspectiva teórico-filosófica wittgensteiniana da linguagem. Dados foram coletados por 

meio de registros escritos e áudio-gravados de nove alunos no contexto de uma disciplina de Matemática Financeira em um curso 

de Licenciatura em Matemática de uma Universidade pública do norte do Paraná. A partir de uma análise qualitativa com base 

nos pressupostos teórico-filosóficos adotados, os resultados indicam que os modelos matemáticos produzidos pelos alunos atuam 

como normatizadores de situações empíricas das quais os alunos participam e, por meio dos usos destes modelos, a modelagem 

matemática, enquanto alternativa pedagógica, pode servir a propósitos formativos, possibilitando a conexão da Matemática 

Financeira com a Educação Financeira na formação de futuros professores de matemática.  
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RESUMO: Nesse artigo investigamos relações entre o desenvolvimento de competências matemáticas e o raciocínio abdutivo 

dos alunos em atividades de modelagem matemática. Para isso, analisamos uma atividade desenvolvida por um grupo de alunos 

do 4 o semestre de um curso de Licenciatura em Matemática de uma Universidade Federal. Nossa investigação baseou-se em 

fundamentos teóricos da Modelagem Matemática, Competências e Semiótica Peirceana, mais especificamente no raciocínio 

abdutivo. Nossas conclusões fundamentam-se na análise qualitativa e interpretativa das informações coletadas. Em nossas 

análises concluímos que como atividades de modelagem matemática possibilitam o desenvolvimento de competências e 

desencadeiam o raciocínio abdutivo, podemos usar a semiótica peirceana para olhar o desenvolvimento de competências 

buscando nas ações dos alunos características dos tipos de raciocínios apresentados por Peirce que evidenciam esse 

desenvolvimento.  
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RESUMO: Essa investigação foi desenvolvida baseada em algumas questões sobre o significado do currículo para professores 

e como isto influencia na maneira como o docente desenvolve os conteúdos orientados no referencial curricular. Neste sentido, 

o objetivo norteador desse trabalho é discutir algumas possibilidades de ensino de Matemática por meio da Modelagem 

Matemática frente à maneira como os professores acreditam e trabalham o currículo nas aulas. Debruçamo-nos sob o referencial 

teórico de currículo de acordo com Coll, Sacristan e Dewey e discutimos a crença da linearidade que pode ser interpretada por 

professores em programas ou referenciais, como apresentam Pires e Silva, e alguns reflexos disso na sala de aula. Também 

propusemos uma visão sobre o desenvolvimento do currículo em espiral, de acordo com Bruner, por meio de uma atividade de 

Modelagem Matemática desenvolvida com um grupo de pesquisa sobre formação de professores em uma universidade pública 

no interior de Mato Grosso do Sul.  
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RESUMO: Uma atividade de modelagem matemática desenvolvida por um grupo de alunos do quarto ano de um curso de 

Licenciatura em Matemática, cujo interesse deles era conhecer e compreender como a empresa de Correios realiza o cálculo do 

frete de mercadorias enviadas via sedex, é assumida, neste trabalho, como base para discutirmos acerca das ações dos alunos 

relacionadas à fase matematização, bem como o papel desta fase no desenvolvimento de tal atividade. As discussões ora 

apresentadas refletem parte do estudo desenvolvido no contexto de um projeto de iniciação científica que ainda encontra-se em 

desenvolvimento. Assim, os resultados que aqui trazemos são incipientes, contudo, servem como fonte de reflexão para resultados 

e inferências futuras.  
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RESUMO: Esta pesquisa objetiva identificar e sinalizar elementos potenciais para o desenvolvimento de atividades de 

modelagem em livros didáticos. Para isso foi feita uma análise de um livro de 5º ano do Ensino Fundamental utilizado em escolas 

públicas do município de Toledo. A análise revelou que textos, gráficos, tabelas, imagens que abordam temas associados a 

problemas sociais, políticos, econômicos, têm potencial para desencadear o desenvolvimento de atividades de modelagem 

matemática.  
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos um levantamento de trabalhos publicados nas VI e VII edições do EPMEM com o 

objetivo de investigar: O que revelam os artigos publicados no EPMEM sobre os usos e a relevância das tecnologias digitais em 

atividades de Modelagem Matemática? Nossa pesquisa caracteriza-se como qualitativa com a análise dos dados feita à luz da 

metodologia de Análise de Conteúdo. Os resultados obtidos indicam que os usos das tecnologias digitais em uma atividade de 

Modelagem Matemática podem se constituir de uma importante ferramenta pedagógica para o processo de ensino e 

aprendizagem, além de auxiliar no entendimento da problemática a ser investigada.  
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RESUMO: O artigo ora apresentado, investiga a utilização da Modelagem Matemática, no Ensino Fundamental I, nos anos 

inicias da rede pública de Cascavel-PR. Além disso, a modelagem abre espaço para a interdisciplinaridade, com o foco principal 

no aluno. A investigação se desdobra sobre a problematização, o que se mostra sobre a Modelagem Matemática no Ensino 

Fundamental I anos iniciais da rede pública de Cascavel-PR? A interrogação nos direciona a investigação da possível ocorrência 

de prática docente, a luz da Modelagem Matemática no Ensino Fundamental I nos anos iniciais na Rede Pública Municipal de 

Cascavel, no 3º e 5º ano (série), observando o que se revela sobre a formação docente tanto na formação inicial quanto na 

formação continuada. A postura assumida para a pesquisa, é o modo qualitativo de proceder, buscando superar uma visão 

meramente primária dos dados coletados. Intenciona um aprofundamento de estudos tanto no que tange a coleta e sistematização 

dos dados, quanto de sua interpretação. Os resultados revelam que a maioria dos professores tem um raso entendimento sobre a 

tendência Modelagem Matemática, sendo pouco implementada em sala de aula, descortinando a necessidade de um olhar mais 

atendo para a formação inicial e continuada de professores em Modelagem Matemática.  
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RESUMO: Neste trabalho investigamos o uso do vê epistemológico de Gowin como instrumento de avaliação da aprendizagem 

significativa em atividades de modelagem matemática. Apresentamos uma análise qualitativa realizada em um vê construído por 

um aluno após o desenvolvimento de uma atividade de modelagem sobre o tema “impulso sobre um barco movido a sabão”, na 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. O vê demonstrou potencialidades para auxiliar na verificação de indícios de 

aprendizagem significativa, principalmente quando o aluno evidencia interação entre os domínios conceitual e metodológico 

deste instrumento heurístico.  
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RESUMO: O presente trabalho apresenta subsídios proporcionados pela Modelagem Matemática, como uma alternativa 

metodológica para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica. Para tanto, escolheu-se o tema 

criação de peixes e foram exploradas as etapas da Modelagem Matemática. Foi desenvolvida uma pesquisa de cunho quali - 

quantitativo, investigando os custos nas fases de construção de uma represa para criação e comercialização de peixes. Os 

resultados apontam que a exploração do tema, sob a perspectiva da Modelagem Matemática na Educação Matemática, 

possibilitou uma discussão dinâmica e significativa, mostrando-se uma metodologia capaz de romper com um ensino tradicional, 

tornando o professor um mediador de conhecimentos, aulas mais atraentes e dando sentido aos conteúdos para os estudantes.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem. 
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RESUMO: As teorias e as tendências da Educação Matemática enveredam-se, em primazia, na busca por elementos que 

respondam às inquietações relativas à aprendizagem da Matemática. Nelas, é que muitas pesquisas buscam sustentação para 

atribuir a resultados atingidos em determinadas atividades, o status de aprendizagem. Este trabalho vai ao encontro destas 

pesquisas quando objetiva combinar a Teoria dos Registros de Representação Semiótica (RRS) e a tendência em Modelagem 

Matemática no intuito de analisar uma atividade realizada em uma turma com alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências 

Exatas e Licenciatura em Computação. Neste contexto apresentamos, primeiramente, aspectos da Modelagem Matemática na 

perspectiva da Educação Matemática e elementos da teoria de Duval que a caracterizam. A seguir, descrevemos como se deu a 

atividade e, por fim, realizamos a análise sustentada no referencial teórico. Dela, concluímos que os RRS e a Modelagem 

Matemática possuem, na preconização da ação autônoma dos estudantes, um elemento comum e que a atividade pôde 

proporcionar aos estudantes a transição entre os diferentes registros, em caminhos de ida e volta, resultado almejado para a 

conjectura da efetivação da aprendizagem dos conceitos matemáticos.  
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RESUMO: A inserção da Modelagem Matemática em cursos de formação de professores que atuam com crianças, apresenta-se 

como uma necessidade para uma melhor qualidade da Educação Matemática. Pensando nisso e acreditando que mudanças devem 

ser empreendidas desde a formação inicial, nos anos de 2016 e 2017, um curso, na modalidade de extensão, foi ofertado para 

acadêmicos de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, UNICENTRO e, é sobre este curso que 

apresentamos relatos e reflexões nesse trabalho. Mais especificamente, o curso com foco no desenvolvimento de práticas com 

Modelagem Matemática apresentou-se como inovador e significativo à construção de distintos saberes docentes e, ainda, se 

caracterizou como um momento oportuno para aprender a ensinar matemática na infância.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Pedagogia. 
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RESUMO: Abordaremos neste trabalho uma análise voltada à mobilização de conteúdos matemáticos manifestados em 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática na disciplina de Funções. A atividade desenvolvida teve por objetivo analisar 

os conceitos matemáticos manifestados, associados as funções de segundo grau, por alunos na resolução de uma atividade de 

comercialização de potes de sorvetes. Dados foram coletados por meio de registros escritos durante o desenvolvimento da 

atividade por vinte e seis estudantes do primeiro e segundo ano do curso de Licenciatura em Matemática em duas disciplinas de 

uma Universidade Pública do Norte do Paraná. Resultados indicam que no início do curso de Licenciatura em Matemática os 

alunos não têm familiaridade com o uso dos conceitos de funções de segundo grau e o foco da atividade se dá no tratamento dos 

dados por meio de tabelas e gráficos. O desenvolvimento no curso, analisado a partir do desenvolvimento da mesma atividade 

na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, possibilita inferir acerca do desenvolvimento da familiaridade com os conceitos 

matemáticos, bem como com situações-problema, tratamento da informação, ajuste e análise de modelos matemáticos.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Licenciatura em Matemática. 
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RESUMO: Relatamos com este trabalho, uma atividade envolvendo o futebol, desenvolvida com o auxílio da Modelagem 

Matemática. A atividade foi planejada e realizada no período em que ocorria a copa do mundo de futebol, na Russia, neste ano 

de 2018. Pesquisamos a História do Futebol, o histórico dos títulos mundiais das seleções, a história do futebol no Brasil e a 

história do campeonato brasileiro de futebol. Discutimos também, a popularidade e a influência do futebol na cultura brasileira. 

A aplicação da temática futebol, permitiu desenvolver no sétimo ano de uma escola pública de Francisco Beltrão, Estado do 

Paraná, uma atividade de Modelagem Matemática abordando vários conteúdos, como tratamento da informação, tabelas e 

gráficos, média, equações, conceito de números inteiros. A forma de abordar os conteúdos proporcionou momentos de debate 

entre os alunos, motivando-os para a investigação o que auxilia-os na compreensão dos conceitos, bem como nas operações 

matemáticas. Para os professores, é a percepção de que é possível trabalhar com conteúdos matemáticos de maneira significativa 

e prazeirosa. Vale ressaltar que esta proposta de atividade surgiu durante os encontros de formação de professores em modelagem 

matemática na educação matemática, realizados desde 2015, em Francisco Beltrão.  
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RESUMO: O texto relata a implementação de uma atividade de Modelagem Matemática: Que delícia! Vamos aprender com a 

pizza? A atividade buscou trazer para sala de aula, do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, a percepção e 

construção dos conceitos sobre valor monetário, geometria, números romanos, frações e cálculos matemáticos por meio da 

história da pizza. Outro fator motivador para a utilização do tema pizza foi uma confraternização realizada pela Associação de 

Pais e mestres da escola, o festival de pizza na escola com a degustação coletiva. Observou-se que a proposta de saborear a pizza 

e aprender Matemática a partir do tema foi bem aceita pelos alunos. O envolvimento e o comprometimento da turma com as 

tarefas sugeridas e construídas coletivamente foram notáveis, confirmando o potencial da Modelagem Matemática para o ensino 

e a aprendizagem da Matemática.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Formação de Professores; Metodologias diferenciadas; Pizza. 
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RESUMO: Esta experiência foi desenvolvida durante um curso de Modelagem Matemática, ofertado no primeiro semestre de 

2018, como disciplina do Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). Neste curso, fomos convidadas a desenvolver um trabalho prático, elaborando uma modelagem matemática para uma 

situação real observada. A situação proposta era de um talude de terra que fora reconstruído após acidente nas dependências da 

universidade anos atrás (maiores informações são descritas no decorrer do trabalho). Neste relato, apresentamos os resultados 

obtidos desta atividade denominada de o problema do Barranco, na qual podemos experimentar um pouco do “aprender por meio 

de” com a Modelagem Matemática, na perspectiva de professores de Matemática que somos. Por resultados obtidos, entendemos 

não somente o modelo desenvolvido, como também as mudanças de concepções e reflexões teóricas com as quais nos deparamos.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Investigação; Barranco. 
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RESUMO: Este artigo tem o intuito de refletir sobre uma prática diferenciada de ensino de matemática. Trabalhamos de um 

modo diferente do método tradicional com o objetivo de desconstruir a imagem mental negativa que bloqueia a aprendizagem 

do estudante em relação a essa disciplina. A prática foi realizada pela própria pesquisadora, em uma turma de 9º ano, em um 

colégio do campo na cidade de Irati-PR. Utilizamos como metodologia a Modelagem Matemática na perspectiva de Burak (2004), 

que tem como princípio a escolha do tema das aulas partindo do interesse dos grupos. Procuramos destacar no texto como é a 

postura do estudante durante a realização da atividade, mostrando a importância da metodologia para o desenvolvimento da 

autonomia, criatividade e criticidade no estudante. A pesquisa revelou resultados positivos do desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática na educação básica, e também a importância do professor ser um professor-pesquisador que esteja 

disposto a desenvolver diferentes práticas de ensino e refletir sobre sua prática docente.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino de Matemática; Prática de Modelagem. 
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RESUMO: Este trabalho relata a primeira experiência de um grupo de professores dos anos iniciais do fundamental, com a 

Modelagem Matemática em um espaço de formação continuada, onde eles atuaram como alunos no desenvolvimento de uma 

atividade de Modelagem Matemática. Para tanto, repousamos nossos olhares sobre o modo como a atividade ocorreu nesse 

contexto da formação, e tecemos algumas reflexões acerca da experiência com essa proposta pedagógica, a partir do engajamento 

dos professores com a atividade proposta. Nossas reflexões sobre o relatado, mostraram que a primeira experiência dos 

professores com a Modelagem Matemática, revelou-se como uma novidade à eles, que em alguns momentos hesitaram sobre sua 

característica investigativa, que permite estratégias e resultados diversificados, e ainda, sobre a forma de intervenção dos 

formadores. Assim, inferimos que esta experiência dos professores, no papel de alunos, oportunizou à eles a compreensão do 

trabalho com a Modelagem Matemática em sala de aula, que talvez no papel de professor não possibilitasse.  
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RESUMO: O presente trabalho traz um relato sobre uma experiência em se planejar uma atividade de Modelagem Matemática, 

para ser desenvolvida nos anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho com a Modelagem Matemática ainda é uma construção 

complexa, esse fato é notadamente relevante no caso dos professores deste nível de ensino, uma vez que não possuem formação 

matemática específica. Para um professor dos anos iniciais este é um trabalho diferenciado que, de forma geral, não faz parte de 

sua prática docente, pois muitas vezes segue metodologias indicadas em livros didáticos que utiliza como suporte em sala de 

aula, em que o professor é o centro do processo de ensino. Enquanto o trabalho com a Modelagem Matemática traz este mesmo 

professor como mediador do processo, deixando-o por vezes inseguro, pois os alunos terão voz ativa, refletindo e questionando 

acerca do tema, pesquisando e tornando-se sujeito ativo neste processo e na busca pelo conhecimento. Com isso, entendemos 

que o planejamento prévio de uma atividade de modelagem para ser desenvolvida em sala de aula, pode proporcionar certa 

segurança e encorajar o professor a implementar essa tendência da Educação Matemática.  
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RESUMO: Neste trabalho relatamos uma experiência com o desenvolvimento de uma situação-problema em sala de aula por 

um grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública do interior do Paraná, com o auxílio de dois aplicativos 

para celular e tendo como alternativa pedagógica a Modelagem Matemática. O enfoque é a apresentação e desenvolvimento de 

uma situação-problema cuja coleta de dados e informações referem-se a uma cerâmica, em que a sua principal finalidade é a 

fabricação de tijolos de argila. A partir da utilização dos aplicativos para celular QR Code Generator e QR Code Reader 

evidenciamos uma maior dinâmica na interação dos alunos com a situação-problema investigada, bem como na autonomia dos 

mesmos para reformulação do problema e elaboração dos resultados.  
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RESUMO: Este trabalho possui natureza qualitativa e tem por objetivo introduzir o conceito de probabilidade em uma turma de 

Técnico em Segurança do Trabalho por meio de uma atividade de Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica. Os 

instrumentos para a produção de dados foram o diário de bordo do professor, as produções textuais dos alunos e as gravações em 

áudio. Os diálogos entre os alunos e o professor, ocorridos durante a atividade, foram analisados de acordo com o Modelo de 

Cooperação Investigativa proposto por Alro e Skovsmose. Os resultados obtidos mostraram que as ações constituintes do Modelo 

de Cooperação Investigativa se fizeram presentes, os alunos puderam desenvolver um pensar crítico frente aquilo que foi estudado 

e que a probabilidade foi abordada de forma a desenvolver nos alunos o raciocínio probabilístico, diferente do pensar mecanizado 

guiado somente pela aplicação de fórmulas e cálculos.  
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RESUMO: Neste relato de experiência descrevemos o desenvolvimento de uma prática de Modelagem Matemática desenvolvida 

no primeiro semestre do ano de 2018 pelas alunas de um curso de mestrado na disciplina de Métodos e Tópicos em Educação 

Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Estadual do Centro-

Oeste. A prática foi desenvolvida segundo a perspectiva de Burak (1992). O tema escolhido pelas autoras foi “Mandalas”. Em 

seguida foram elaboradas questões com o intuito de apontar potencialidades que o presente tema pode possibilitar ao ensino e à 

aprendizagem de matemática, proporcionadas pela coleta de dados realizada. De acordo com os questionamentos constatamos 

que a partir do tema proposto, mesmo que a princípio não era um tema essencialmente matemático, foi possível abordar inúmeros 

conceitos matemáticos principalmente os voltados à geometria, de forma significativa. Como resultados destacamos a utilização 

da Modelagem Matemática uma importante e eficiente estratégia de ensino e aprendizagem, e verificamos ao se utilizar da 

mesma, estamos levando em conta a aprendizagem com base em situações que podem se vivenciadas pelo aluno em seu cotidiano 

contribuindo para sua formação.  
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RESUMO: O presente texto relata uma prática pedagógica envolvendo o uso da Modelagem Matemática e o tema bicicleta, em 

aulas de Matemática. A atividade foi desenvolvida em uma turma de 7° ano do Ensino Fundamental II, devido ao fato de que 

muitos alunos utilizam este meio de transporte para ir à escola. Os instrumentos para a coleta dos dados foram os diários de 

campo da professora e dos alunos bem como fotos. Durante a prática pedagógica, a atividade foi desenvolvida com os alunos 

organizados em grupos cujas ações envolveram contagem de pedaladas, medição do comprimento da circunferência da roda da 

bicicleta e medição do quarteirão em frente ao colégio. Destaca-se que com o desenvolvimento da atividade houve maior 

participação e interesse dos alunos pelos conteúdos matemáticos que dela emergiram. Os resultados e discussões sobre as 

atividades, apontam indicativos de interesse dos alunos pelo tema que foi investigado e pelos conteúdos que foram relacionados.  
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RESUMO: Este trabalho discorre sobre uma a investigação envolvendo a Modelagem Matemática com estudantes surdos da 

Educação Básica. Considerando-se a perspectiva de Burak (1998, 2010) para o trabalho em sala de aula e as orientações da 

pesquisa qualitativa e interpretativa. Os resultados evidenciam as potencialidades da Modelagem em relação ao papel ativo do 

estudante às ações colaborativas mediadas pelo professor e à utilização de materiais didáticos.  
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RESUMO: Neste artigo faz-se o relato de uma primeira experiência vivenciada pelo primeiro autor, com uma atividade de 

Modelagem Matemática desenvolvida em três turmas do 9° ano do Ensino Fundamental numa escola particular. Descrevemos o 

desenvolvimento da atividade, bem como o embasamento teórico que norteou sua elaboração e aplicação. Tendo como objetivo 

de relatar neste artigo a experiência vivenciada no desenvolvimento da atividade em diferentes turmas de um mesmo professor 

com a expectativa de motivar outros professores de Matemática a utilizar em suas aulas a Modelagem Matemática, dando 

significado e aplicabilidade aos conteúdos matemáticos ensinados. Finaliza-se com uma análise do desenvolvimento da atividade, 

relacionando-a com o ensino e a aprendizagem de forma significativa, por meio da utilização da Modelagem Matemática como 

prática pedagógica.  
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RESUMO: Neste relato estamos interessados em discorrer sobre uma atividade de modelagem que ocorreu na disciplina de 

Modelagem Matemática II do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no ano de 

2015. Objetivamos evidenciar a importância de se fazer modelagem na graduação, dado a relevância que essa ação possui para a 

atividade de modelagem ser incorporada na prática de sala de aula de futuros docentes. Decidimos investigar em qual cidade do 

oeste paranaense, Toledo ou Cascavel, um aeroporto é mais viável de acordo com a velocidade das rajadas de vento na região. 

Os dados para tal investigação foram obtidos online no site da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica. Realizamos 

a modelagem também para dados do ano de 2018. Fizemos uso dos softwares Curve Expert, GeoGebra e da planilha do Microsoft 

Excel, chegando no resultado de que há maior estabilidade na cidade de Toledo, uma vez que em Cascavel a velocidade das 

rajadas de vento geralmente são de valores predominantemente maiores. No que tange à modelagem matemática, concluímos 

que em nosso curso de graduação os diferentes momentos de fazer modelagem na prática trazem aporte para estabelecer o elo 

entre teoria e prática desta metodologia, possibilitando uma melhor compreensão dos sentidos de se trabalhar com modelagem 

matemática.  
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RESUMO: A busca por uma alternativa pedagógica que permitisse os alunos investigar uma situação real, problematizá-la e 

resolvê-la, fez com que a experiência relatada neste trabalho se realizasse, com o objetivo de evidenciar encaminhamentos de 

uma atividade de Modelagem Matemática e desenvolver as ações cognitivas dos alunos de uma turma do 4º ano do Ensino 

Fundamental I. O desenvolvimento desta atividade aprimorou os conteúdos das operações básicas, unidades e transformação de 

medidas, cálculo de perímetro e introduziu conceitos de tratamento da informação, construção de tabelas e gráficos de barras. A 

atividade desenvolveu-se em seis aulas e envolveu a participação de outros dois profissionais: uma nutricionista e uma professora 

de Educação Física. Ao término das atividades, como resultado do trabalho, os alunos encontraram uma solução ao problema de 

Como viver 100 anos. A realização desta experiência trouxe satisfação à professora da turma e mobilizou reflexões enquanto 

pesquisadora sobre a implementação da Modelagem Matemática com alternativa pedagógica. 
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RESUMO: Este artigo relata uma oficina de Modelagem Matemática com alunos do Programa Institucional de Bolsa a Iniciação 

à Docência (PIBID) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná do campus de Toledo. Para a oficina foi utilizada como 

tema o aplicativo Uber de transporte privado, pois a Uber havia chego a pouco na cidade e os alunos estavam interessados na 

temática. Durante a oficina os alunos se dividiram em cinco grupos que desenvolveram seus próprios problemas. Dos cinco 

grupos, 3 concluíram seus problemas chegando exatamente onde pretendiam, apesar de um dos grupos não se motivar pelo 

resultado encontrado. Outro grupo concluiu seu problema, porém com diversos erros nas contas, o que fez com que chegassem a 

resultados distantes dos esperando. Apesar do último grupo não ter concluído o problema, eles entenderam o porque não 

conseguiriam concluir. Além da atividade, durante a oficina expliquei de modo sucinto o que era Modelagem Matemática.  
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RESUMO: O presente texto apresenta uma discussão acerca da integração da Matemática com outras ciências via Modelagem 

Matemática. Considerando as possibilidades de articulação entre diferentes áreas de conhecimento debruçamo-nos em investigar 

as relações entre diferentes disciplinas estabelecidas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola do estado do 

Paraná na realização de uma atividade experimental investigativa no contexto de aulas mediadas pela Modelagem Matemática. 

Divididos em grupos, os alunos investigaram a forma de se visualizar o balanço energético de um alimento. A atividade foi 

realizada em três etapas: a investigação de conhecimentos prévios, a atividade experimental e a dedução do modelo matemático 

que respondesse a seguinte situação-problema: “Por quanto tempo uma pessoa precisa caminhar para que ela consiga gastar todas 

as calorias obtidas na ingestão de um pacote contendo 55 g de salgadinho?”. Ao analisar a produção escrita de um dos grupos, 

percebemos que foi constituída uma articulação entre diferentes áreas do conhecimento na busca pela solução do problema, 

relacionando conceitos de Física, Química e Matemática.  
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RESUMO: Neste artigo relatamos uma atividade de modelagem matemática desenvolvida em um curso de ensino superior, junto 

a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. A partir da escolha da situação-problema aquecimento de um notebook, 

encaminhamos o desenvolvimento da atividade considerando a modelagem matemática como uma alternativa pedagógica. Com 

base na situação-problema escolhida, em grupo, emergiu a dedução de um modelo matemático que representava a situação 

estudada na qual lançamos mão de conceitos matemáticos estudados na disciplina.  
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RESUMO: Neste relato de experiência é descrita uma atividade de Modelagem Matemática desenvolvida em sala de aula com 

o objetivo de compreender conceitos abordados na matemática financeira. A experiência ocorreu com uma turma de alunos do 

Ensino Médio, participantes de um projeto de “pré aprendiz” em contraturno com o intuito de realizar um planejamento financeiro 

para concretização de sonhos, além de discutir a respeito de desejo e necessidade e inferir sobre sonhar e planejar um sonho. 

Assim foram realizadas considerações a partir de normativas da lei do menor aprendiz e, posteriormente, em grupos foi realizada 

a matematização da situação e a plenária para a escolha do encaminhamento que julgaram mais viável em seu contexto social.  
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RESUMO: Este trabalho discorre sobre uma atividade de Modelagem Matemática com o tema funk desenvolvida com alunos 

de 6º ano do Ensino Fundamental. A escolha do tema partiu do interesse dos estudantes. A pesquisa é qualitativa e foi realizada 

no ano de 2016 em uma escola pública da região metropolitana de Curitiba, local onde a professora pesquisadora atua como 

decente. Partimos da interrogação: como trabalhar com o tema funk a partir de uma escolha dos estudantes, em sala de aula de 

Matemática? Concluímos que a escolha dos estudantes, apesar de nos causar incômodos e nos surpreender, nos conduz a 

momentos de superação os quais podem beneficiar os processos de interação entre os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem e o objeto de conhecimento.  
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RESUMO: Neste artigo relatamos uma experiência de Modelagem Matemática, empreendida com alunos dos anos iniciais, 

aludindo ao tema alimentação saudável. Este trabalho é fruto das atividades desenvolvidas na disciplina de Modelagem 

Matemática na Perspectiva de Ensino, de um programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, em Ensino de Matemática. A atividade 

foi desenvolvida com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, em que deveriam investigar, via 

matemática, quantas calorias têm um prato ideal. No desenvolvimento da atividade foi assumida como hipótese pelos alunos, que 

o prato ideal deveria conter no mínimo cinco cores, e a partir daí, em grupos, elaboraram seus modelos de pratos ideais. Foram 

suscitados nas resoluções dos alunos, o uso das operações de adição e multiplicação. Evidenciou-se também a utilização de 

registros de representação, tais como: representações numéricas, pictóricas (desenhos), uso de tabelas e a utilização da linguagem 

natural. Conceitos das áreas de Ciências, Artes e Português, também se mostraram presentes nesta atividade segundo a visão dos 

alunos como participantes.  
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RESUMO: Neste relato de experiência descrevemos o desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática realizada 

com estudantes de Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná. O objetivo da proposta foi discutir como as transformações de 

Funções Trigonométricas afetam o gráfico da função e também explorar a relação entre o Círculo Trigonométrico e o gráfico de 

Funções Trigonométricas. Por se tratar de um tema considerado difícil pelos alunos, optamos por fazer uma abordagem a partir 

fenômenos físicos periódicos presentes no dia a dia deles. A partir da associação entre esses fenômenos, os discentes foram 

capazes de encontrar um modelo matemático para um problema prático e demonstraram compreensão dos conceitos estudados.  
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RESUMO: Este trabalho descreve o relato de uma experiência realizada no âmbito de uma turma de Fundamentos da Matemática 

do curso de Engenharia Agrícola de uma universidade do oeste paranaense. Trata-se de uma atividade de modelagem matemática 

desenvolvida por 20 alunos a partir da interrogação “Qual a produção do milharal?”. A atividade pôde desencadear reflexões 

acerca da valorização da agricultura e de como a matemática estudada em sala de aula pode ser utilizada para pensar os processos 

e manejos do plantio do milho. Os resultados sugerem a Modelagem Matemática como metodologia que pode desencadear a 

participação dos estudantes, bem como levá-los a estabelecer relações entre a matemática e situações relativas à sua formação.  
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RESUMO: O presente artigo apresenta uma investigação desenvolvida com um grupo de alunos do segundo ano do Ensino 

Médio de uma Instituição Pública do norte do Paraná, cujo objetivo da pesquisadora era proporcionar uma atividade com 

potencial para desencadear a cidadania. A prática pedagógica utilizada para o desenvolvimento desta atividade foi a Modelagem 

Matemática e, por meio desta, este grupo de alunos procurou solucionar um problema envolvendo a desvalorização do Real 

(moeda brasileira). Utilizando dados coletados por meio de áudio e vídeo evidenciamos que no decorrer do desenvolvimento 

desta atividade os alunos olharam para a situação e tiveram a oportunidade de refletir e discutir sobre o cenário econômico do 

nosso país. Esta evidência nos possibilita inferir que atividades de Modelagem Matemática podem contribuir para o 

desenvolvimento de pensamento e atitudes reflexivas que conduzem a construção da cidadania dos estudantes.  
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RESUMO: Este trabalho relata uma prática com Modelagem Matemática, na concepção de Burak (1992), desenvolvida em uma 

disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Estadual do Centro-

Oeste. O propósito do trabalho foi conhecer mais sobre essa metodologia de ensino da Matemática principalmente quando voltada 

à Educação Básica. O tema escolhido para estudo foi “o novo acesso ao Campus Cedeteg”. Para coletar informações, foi 

disponibilizado um questionário online para ser respondido pela comunidade frequentadora do Campus. Outro meio de coleta de 

dados foi o próprio convívio das autoras no Campus. Partindo dessas informações surgiram questões matemáticas, como cálculos 

de distâncias e custos, e questões não matemáticas, como: “Qual foi o objetivo de abrir um novo acesso ao Campus?”. As questões 

matemáticas foram resolvidas com o auxílio de gráficos, fórmulas e do Google Maps. Dentre os resultados obtidos destaca-se 

que, quando as duas entradas estão abertas, quase 40% dos veículos utilizam o acesso antigo e, dos veículos que passam pela 

entrada nova, aproximadamente 20% não respeitam a sinalização de trânsito. Os resultados serão apresentados à direção do 

Campus para que possam auxiliar em projetos acerca da melhoria, principalmente do trânsito nos arredores dessa nova entrada.  
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RESUMO: Considerando a Modelagem Matemática como uma estratégia para o ensino de Matemática, nesse trabalho, 

descrevemos e refletimos acerca de uma experiência realizada com discentes de graduação em Matemática e Física em um 

minicurso de extensão numa universidade pública paranaense. Foi utilizado problemas de volume e área de superfícies com o 

intuito de aplicar conceitos já estudados na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral e objetivando mobilizar conhecimentos e 

habilidades dos acadêmicos nessa componente curricular. Por meio da atividade desenvolvida foi possível perceber diferentes 

maneiras de abordar um conteúdo matemático bem como estabelecer relações existentes entre diversos conceitos e como a 

Modelagem Matemática pode ser útil nesse processo, possibilitando a quebra da linearidade na abordagem de conteúdos e 

favorecendo o resgate dos conhecimentos dos alunos, a tomada de decisões e a validação dos resultados.  

Palavras-chave: Ensino de Cálculo; Integral; Volume. 



48 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA UM PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO POR 

ESTUDANTES DE UMA TURMA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Ana Caroline Zampirolli 

Universidade Estadual de Maringá  

ana.zampirolli@hotmail.com  

 

Kleber Luciano Niro  

Universidade Estadual de Maringá 

kleber.niro@gmail.com  

 

Lilian Akemi Kato  

Universidade Estadual de Maringá  

lakato@uem.br 

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma atividade de Modelagem Matemática desenvolvida no primeiro ano do curso de 

Matemática, da Universidade Estadual de Maringá - UEM, com alunos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, em que 

objetivou-se identificar quais conceitos matemáticos seriam mobilizados por esses estudantes ingressantes na universidade, na 

realização de uma atividade de Modelagem Matemática envolvendo um problema de otimização. Os alunos, organizados em 

grupos, criaram conjecturas para o desenvolvimento de um modelo condizente com a situação que lhes foi proposta, aproximando 

situações reais de conceitos matemáticos. Tais modelos foram apresentados aos seus pares em um momento de socialização, no 

final da atividade, onde puderam compará-los e validá-los. Nos registros dos alunos, foram identificados vários conceitos 

matemáticos, dentre eles, função por partes e função afim e suas propriedades. A mobilização de tais conceitos já era esperada, 

por ser conteúdo trabalhado na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, no entanto, foram percebidos alguns erros 

conceituais relacionados as propriedades.  
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RESUMO: O presente relato de experiência descreve o desenvolvimento de uma atividade prática utilizando a Modelagem 

Matemática como recurso didático. A atividade foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste, durante o 1º Semestre do ano de 2018, na disciplina de Métodos e 

Tópicos em Educação Matemática. A prática desenvolveu-se dentro da perspectiva de Burak (1992), para responder a questão: 

Qual o potencial pedagógico da Modelagem Matemática na Educação de Jovens e Adultos? O tema escolhido “Lixo” buscou 

abordar questões sobre as conseqüências que a produção de lixo diária pode trazer, tanto ambientalmente quanto 

economicamente, assim como os problemas que vão do nível municipal até o mundial. As pesquisas realizadas demonstraram 

que números grandemente expressos nos levam a estudos mais preciso sobre o tema e também a reflexão de novos hábitos. Após 

a realização das atividades, percebe-se que o tema não ganha espaço apenas na área matemática, fazendo uma relação com outras 

áreas, como a ciência, história e a geografia. A partir dessa prática vivenciada, podemos perceber o quão grande é o problema 

em relação ao lixo e o quanto somos responsáveis, apresentando, muitas vezes, um comportamento consumista no nosso 

cotidiano.  
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma proposta de atividade, a qual tem por finalidade a exploração quanto o 

comportamento de um corpo rígido em diferentes fluidos, no caso água e detergente neutro. Trata-se de uma atividade de 

Modelagem Matemática associada ao uso vídeoanálise com o software Tracker, para a qual parte dos dados são obtidos pela 

gravação de um experimento de queda livre de um corpo rígido nos diferentes fluidos. O intuito foi estudar o comportamento de 

queda e o trabalho desenvolvido pela força associada ao corpo em cada fluido. O intuito da antecipação para a realização de uma 

atividade de Modelagem é a exploração da situação-problema na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, no estudo de 

integral definida, visto que a matematização da situação permite discutir conceitos do princípio fundamental da dinâmica de 

Newton, atribuído às disciplinas de Física e Mecânica dos Fluidos. 
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RESUMO: O presente artigo relata uma proposta de atividade de modelagem matemática que pode ser desenvolvida na Educação 

Básica. Essa investigação, foi realizada como atividade de prática supervisionada realizada e orientada na disciplina de 

Modelagem II no curso de Licenciatura em Matemática, em que os alunos optaram por pesquisar sobre a situação econômica da 

agricultura da produção de soja no estado do Paraná. Segundo dados informados pela Embrapa em ranking nacional, os estados 

de Mato Grosso e Paraná geralmente disputam o primeiro e segundo lugar como maior produtor de soja. A coleta de dados foi 

extraída do site da Conab (Campanha Nacional de Abastecimento). Porém, buscamos responder se nas condições atuais, o estado 

paranaense tem a possibilidade de ocupar mais uma vez a primeira posição. Para isso, foi desenvolvida uma modelagem 

matemática buscando responder uma situação problema envolvendo esse contexto, utilizando o software GeoGebra. Concluímos, 

que ao desenvolver essa atividade de modelagem matemática foi possível realizar previsão a respeito do desenvolvimento na 

produção de soja no estado do Paraná.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Agricultura; Soja. 
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RESUMO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência acerca de uma prática envolvendo estudantes de licenciatura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul com uma abordagem voltada a Modelagem Matemática aliada a recursos de Big 

Data. O objetivo principal da prática esteve atrelado à construção de habilidades relacionadas à Literacia Digital. Como recurso 

principal foi utilizado o Google Correlate, que consiste em um aplicativo que permite analisar a popularidade de um termo a 

partir de sua busca no Google. Por meio do referencial teórico proposto por Jenkins et al. (2009), apresentamos o conceito de 

Literacia Digital e suas habilidades. A proposta envolvendo os recursos teve como foco a construção de narrativas digitais que 

justificassem uma relação entre termos apresentados principalmente pelo Google Correlate a partir da análise e interpretação de 

gráficos e dados existentes neste recurso, além de valer-se de quaisquer outros meios de informação disponíveis online de forma 

a complementar a pesquisa. Ao final os grupos deveriam apresentar suas narrativas à turma para que, posteriormente com a 

transcrição dos dados, observassem indícios de algumas das habilidades sugeridas pelos autores mencionados acima.  

Palavras-chave: Big Data; Educação Matemática; Google Correlate. 
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RESUMO: Este relato de experiência tem como objetivo apresentar uma atividade de Modelagem Matemática desenvolvida 

com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Pretendemos compartilhar possibilidades e dificuldades que possam surgir no 

desenvolvimento da atividade. Nesse relato descrevemos as ações realizadas, tais como: a escolha do problema, o levantamento 

dos dados, as hipóteses, a formulação do modelo e a validação. Esperamos que essa atividade possa auxiliar professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental a se sentirem encorajados e seguros para utilizarem Modelagem Matemática em suas aulas.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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RESUMO: A Modelagem Matemática é uma tendência em Educação Matemática que oportuniza o trabalho conjunto com outras 

tendências, tal como as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. O presente texto relata uma atividade de Modelagem 

Matemática, fruto da pesquisa de mestrado do primeiro autor, desenvolvida em um ambiente tecnológico por meio da 

programação de computadores. O desenvolvimento dessa atividade pelos alunos permitiu observar, dentre outras coisas, que a 

interação e cooperação entre os participantes nesse contexto foi potencializada, abrindo oportunidade para a construção de 

conhecimento de forma compartilhada, além de uma nova postura frente às tecnologias digitais, passando de consumidores a 

construtores.  
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RESUMO: A presente pesquisa expõe as contribuições da Modelagem Matemática numa perspectiva da Educação Matemática, 

a partir das concepções de Burak (2004; 2010), relacionada a uma atividade aplicada em uma turma de Sala de Apoio à 

Aprendizagem vinculada ao Colégio Estadual Antônio Xavier da Silveira- E. F.M.N localizado em Irati-PR, fruto de uma parceria 

entre escola, universidade e pesquisadora do IFPR-Irati-PR. Partindo do relato detalhado da atividade realizada em 2018, 

apresentamos uma investigação qualitativa baseada nas observações decorrentes do projeto tendo por objetivo evidenciar as 

colaborações da Modelagem Matemática para o aprendizado dos estudantes e para a formação inicial e continuada da acadêmica 

e da professora de Matemática envolvidas na atividade. Verificou-se que a Modelagem Matemática se constitui em uma 

ferramenta que vem para inovar as aulas e contribuir para o aprendizado dos estudantes colocando-os como centro das atividades 

e o professor como mediador.  
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RESUMO: Este artigo relata a experiência vivida por três professores de matemática no planejamento e execução de uma 

atividade envolvendo o conceito de área para turmas do sexto ano do Ensino Fundamental em uma escola pública no interior do 

estado de Minas Gerais. O desenvolvimento deste trabalho utilizou a Modelagem Matemática como forma de apoiar o ensino e 
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aprendizagem de geometria, promovendo um ambiente de estudo investigativo, no qual o aluno foi convidado a pesquisar, por 

intermédio da matemática, uma situação da realidade. O trabalho desenvolvido perpassou por três momentos, sendo o primeiro 

com a construção de um metro quadrado pelos alunos utilizando folhas de jornal e, na sequência, utilização dessa construção 

para medirem espaços da escola. No segundo momento, pesquisaram o custo para revestir o piso da cozinha da sua casa e, por 

fim, a construção de um relatório. O desenvolvimento desse trabalho envolveu a maioria dos alunos, oportunizando momentos 

ricos em discussões que transcenderam a própria Matemática, valorizando a busca de novos conhecimentos. 
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RESUMO: Neste artigo apresentamos resultados parciais de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo é evidenciar 

potencialidades de situações propostas em livros didáticos para serem desenvolvidas como atividades de modelagem matemática. 

Por meio de uma análise de situações presentes em livros didáticos de Matemática do Ensino Médio aprovados no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), selecionamos uma situação problema e a adaptamos para ser desenvolvida como uma 

atividade de modelagem matemática. A abordagem da situação-problema foi desenvolvida em uma turma do 1º ano do Ensino 

Médio de um colégio estadual do norte do Paraná. Por meio das produções escritas e dos diálogos dos 21 alunos, evidenciamos 

possibilidades de a situação-problema apresentar potencial para ser desenvolvida enquanto atividade de modelagem por 

professores em sala de aula.  
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UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA PARA A ANÁLISE DA GERMINAÇÃO DE SEMENTE DO 

PEPINO 

Marina Cunha Ferreira  

marina.pvai.mf@gmail.com  

Universidade Estadual do Norte do Paraná  

 

Leandro de Paula Ribeiro Pereira  

leandrorpereira27@gmail.com  

Universidade Estadual do Norte do Paraná  

 

Bárbara Nivalda Palharini Alvim Sousa  

barbara.palharini@uenp.edu.br  

Universidade Estadual do Norte do Paraná 

RESUMO: Este artigo retrata uma experiência no desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática na disciplina 

de Cálculo Diferencial e Integral I, em um curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública do norte do Paraná. 

A atividade contou com a colaboração de alunos do curso em Licenciatura em Matemática e do curso de Licenciatura em 

Biologia, tendo como objetivo investigar a germinação da semente de pepino através do uso de extrato de amora com água 

potável. A partir da coleta de dados foi desenvolvido um modelo matemático por meio do qual foi possível inferir a respeito do 

tempo máximo para a germinação das sementes de pepino, levando em consideração a alelopatia com o extrato de amora. Neste 

caminhar conceitos de cálculo diferencial e integral, requeridos no curso de Licenciatura em Matemática, foram utilizados com 

vistas à aplicabilidade da Matemática em situações reais.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar as variáveis envolvidas no arremesso de uma pedra na água, de forma que ela 

quicasse. As principais grandezas e variáveis analisadas foram: força de reação da água, o ângulo de inclinação, a velocidade 



52 

 

mínima para o arremesso, a profundidade máxima obtida pela pedra, o trabalho envolvido e a estimativa para o número de 

quiques. Para tal, gravamos um vídeo do arremesso de uma pedra em uma piscina e depois foi utilizado o software Tracker a fim 

de mensurar a trajetória e o gráfico do percurso realizado por ela. Concluímos que a velocidade inicial deve ser a maior possível 

para que se obtenha vários quiques, e o lançamento deve ser realizado o mais horizontalmente possível, visto que, dessa forma a 

pedra desliza por cima da água dissipando pouca energia, possibilitando assim mais quiques. Desta forma, entendemos que no 

processo de resolução da situação-problema seguimos, mesmo que muitas vezes intuitivamente a tendência metodológica 

Modelagem Matemática. Por fim, conclui-se que este trabalho além de proporcionar a oportunidade de estudar e conhecer outras 

áreas do conhecimento favorecendo a interdisciplinaridade, representou uma superação de desafios.  

Palavras-chave: Processo de colisão da pedra na água; Número máximo de quiques; Modelagem Matemática. 
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RESUMO: Neste trabalho são apresentadas reflexões acerca de uma atividade de Modelagem Matemática desenvolvida com 

alunos do 1º ano do curso de Ciências Econômicas em nível de graduação. O desenvolvimento de tal atividade, intitulada Valeu 

a pena o investimento?, decorreu de discussões e projetos empreendidos no âmbito de uma disciplina de Modelagem Matemática 

de um curso de mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática. A atividade que relatamos nesse trabalho possui 

um caráter investigativo e admite diferentes resoluções. Para o seu desenvolvimento os alunos se dividiram em grupos e, após o 

desenvolvimento da atividade, apresentaram suas resoluções para os demais alunos. A partir de então, foi realizada pelos autores, 

uma categorização acerca dos conceitos e procedimentos utilizados pelos grupos ao desenvolver a atividade de modelagem. Esta 

categorização evidenciou conceitos matemáticos que podem ser retomados sob a perspectiva da atividade em questão.  
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RESUMO: O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática 

elaborada na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná. O tema cálculo da perda de água na distribuição em Uraí, foi escolhido pelo grupo devido a algumas notícias 

advindas do site da Sanepar em relação ao tema e a proximidade de uma integrante do grupo com a empresa estatal. A situação-

problema elaborada pelo grupo consiste em elaborar um modelo matemático para prever a perda de água, ocorrida no 

abastecimento da cidade, no decorrer do tempo. Dados e informações coletadas na empresa, referente a cidade de Uraí, PR, 

possibilitaram uma análise e investigação com base em conceitos matemáticos para responder a situação problema investigada. 

Por meio de um modelo matemático exponencial assintótico inferimos a respeito da perda de água na região urbana da cidade e 

realizamos uma análise por meio dos conceitos de cálculo diferencial e integral. Neste contexto, a vivência com a atividade de 

modelagem matemática aproximou os alunos de problemas reais e possibilitou a aplicabilidade de conceitos trabalhados na 

disciplina do curso de Licenciatura em Matemática.  
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RESUMO: Relatamos neste trabalho uma experiência vivenciada na disciplina de Modelagem Matemática de uma universidade 

pública do interior do Paraná. Como trabalho da disciplina desenvolvemos uma atividade com o objetivo de compreender e 

analisar os impactos no abastecimento de combustível de uma greve dos caminhoneiros. Os dados obtidos dizem respeito à greve 

ocorrida em maio de 2018, e foram coletados em um posto de combustível na Cidade de Vera Cruz do Oeste – PR. Os dados 

contemplam informações quanto à quantidade de veículos abastecidos por hora, bem como sobre o estoque, entrada e saída de 

gasolina. A investigação mostra como se modifica o comportamento do abastecimento em períodos de greve, sinalizando o 

quanto a procura dos motoristas aumenta, acarretando em filas nos postos e no término acelerado dos estoques.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Impactos sociais. 
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RESUMO: O presente relato aborda o desenvolvimento de uma aula com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, na 

perspectiva da Modelagem Matemática. Descreve o processo de elaboração e aplicação de um Plano de Aula com posteriores 

reflexões em um grupo de estudo. O objetivo é a formação continuada de professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais. 

O trabalho apresenta as contribuições que a Modelagem Matemática pode dar em diversos aspectos, entre eles estão: a 

possibilidade do envolvimento dos alunos na aula, o fazer matemático, a abordagem de vários conteúdos em uma mesma tarefa 

e a formação do aluno por meio da matemática. As reflexões feitas, a partir da atividade de modelagem em tela, contribuíram 

para a formação de professora que aplicou-a em sua turma e também para a formação dos outros componentes do Projeto de 

extensão.  
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RESUMO: Esse relato busca evidenciar uma experiência em um programa de formação de professores ao realizar uma atividade 

em Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática. Buscamos identificar elementos no tangente ao processo 

de ensino que ela pode proporcionar. O desenvolvimento da atividade ocorreu durante o curso da disciplina de Tópicos em 

Educação Matemática, do programa de Mestrado Profissional de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, UNICENTRO – PR 

seguindo as orientações teórico-metodológicos propostos por Burak (1992), que sugere cinco etapas para a realização de uma 

atividade de Modelagem Matemática: Escolha de um tema; Pesquisa exploratória, Levantamento do(s) problema(s); Resolução 

dos problemas e o desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema; Análise crítica da(s) solução (ões). A problemática eleita 

para discussão foi Olimpíadas, procedemos a coleta de informações sobre os jogos olímpicos e das modalidades de interesse, 

natação e atletismo. Na sequência, escolhemos como questão de investigação: é possível prever novas quebras de recordes nas 

próximas olimpíadas? Ou chegou-se ao limite do ser humano? Utilizamos o Microsoft Excel e chegamos a duas funções, uma 

polinomial de grau 2 e outra linear. Da atividade realizada refletimos que a Modelagem na perspectiva da Educação Matemática, 

pode proporcionar um ambiente diferenciado e multidisciplinar, com potencialidades que contribuem para o aprendizado 

completo do estudante.  
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RESUMO: Os desafios trazidos por uma turma passiva em relação às aulas de Matemática fizeram com que o professor buscasse 

alternativas para conquistar a participação desta turma. A Modelagem Matemática mostrou ser uma tendência em Educação 

Matemática que permite um ambiente de aprendizagem, na qual o estudante se sinta estimulado a questionar, levantar hipóteses, 

e a desenvolver habilidades que, em geral, não são mobilizadas em uma aula dita tradicional. Sendo assim, neste trabalho 

relatamos o desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática, intitulada “Cesta básica”, em que os alunos da turma 

descrita, do primeiro ano do Ensino Médio, foram convidados a elaborar uma cesta básica que sustentasse uma família de um 

município do noroeste do Estado do Paraná. Com essa atividade de Modelagem Matemática, verificamos que o ambiente 

proporcionado permitiu aos estudantes uma participação ativa no seu desenvolvimento. Inferimos que a atividade de Modelagem 

Matemática permitiu aos estudantes interagirem entre eles, participarem ativamente, debatendo, formulando questões, 

justificando suas afirmações, e utilizando conhecimentos cotidianos e matemáticos, entre outras aptidões, que não foram 

mobilizadas nas aulas anteriores de Matemática, para resolverem a situação proposta. 
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RESUMO: Nesse texto apresentamos o relato de uma experiência vivenciada no Ensino Fundamental, com o objetivo de 

introduzir um novo conceito matemático: o princípio fundamental da contagem, por meio da Modelagem Matemática. Buscamos 

por meio da temática “O Álbum de figurinhas da Copa do Mundo”, assunto de grande interesse dos alunos, uma forma de abordar 

o conteúdo previsto para aquele nível de ensino de forma dinâmica e participativa, na medida em que os estudantes estavam 

empolgados com o assunto. A atividade foi desenvolvida na rede particular de ensino com uma turma de 6°ano. O tema da 

atividade foi delimitado pela professora, assim como a situação problema inicial, que consistiu em investigar quantas bandeiras, 

com características prédefinidas, seria possível pintar usando 6 cores. No decorrer da atividade, os alunos problematizaram outras 

situações que surgiram e desenvolveram estratégias matemáticas usando tanto o repertório matemático que conheciam quanto 

conceitos que foram introduzidos pela professora.  

Palavras-chave: Álbum de figurinhas; Princípio Fundamental da contagem; Ensino Fundamental. 
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RESUMO: A sessão sala de aula tem o objetivo de socializar práticas de Modelagem Matemática desenvolvidas nas salas de 

aula dos diferentes níveis de ensino da Educação Básica. Neste sentido, dos trabalhos submetidos ao VIII EPMEM, quinze 

compõem esta sessão. Destes, cinco apresentaram atividades desenvolvidas com estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais: 

1) Atividade de Modelagem Matemática na Educação Infantil; 2) Modelagem Matemática na Educação Infantil: uma atividade 

com brigadeiros; 3) Práticas de alimentação saudável na Educação Infantil a partir da Modelagem Matemática; 4) Modelagem 

Matemática e pensamento computacional no 5º ano do Ensino Fundamental e 5) A Modelagem Matemática como metodologia 

alternativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cinco trabalhos apresentaram atividades desenvolvidas com estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano: 1) Desperdício da água do ar condicionado; 2) O tempo vale muito quando é 

aproveitado! Um relato de experiência de Modelagem Matemática; 3) A Modelagem Matemática na construção de protótipos 

das casas tradicionais indígenas guarani; 4) Reflexões sobre os hábitos alimentares a partir de uma atividade de Modelagem 

Matemática e 5) Modelagem Matemática: uma metodologia possível no estudo da geometria, grandezas e medidas. E, por fim, 

cinco trabalhos relataram práticas desenvolvidas com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: 1) Modelagem 

Matemática no Ensino Fundamental II: embalagem econômica ou armadilha do varejo?; 2) Uma experiência com a Modelagem 

Matemática: poupança como meio de investimento; 3) Modelagem Matemática em discussões acerca da pimenta do reino e do 

diabetes; 4) Modelagem Matemática nas embalagens de suco: uma experiência com alunos do Ensino Médio e 5) Modelagem 

Matemática: suas contribuições para o ensino do Teorema de Pitágoras. Dois destes trabalhos, um do ensino fundamental II e 

outro do Ensino Médio, foram desenvolvidos na educação de jovens e adultos (EJA e PROEJA). 
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RESUMO: O presente relato apresenta uma atividade de Modelagem Matemática desenvolvida com uma turma de Pré-escolar 

de uma escola pública de Assis Chateaubriand e como ela pode contribuir para o desenvolvimento de noções de medidas, no 

contexto da Educação Infantil. A situação-problema emergiu da história “O guarda-chuva da professora”. Durante a Modelagem 

foram sugeridas atividades lúdicas que contribuíram para a familiarização e a resolução da situação-problema, como músicas e 

brincadeiras infantis, além de uma prática envolvendo frutas e outra envolvendo barbante. Finalizamos com a confecção de 

cartazes sobre a atividade desenvolvida. Após o desenvolvimento da atividade inferimos que a Modelagem Matemática é uma 

alternativa pedagógica inovadora, a qual contextualiza o ensino da Matemática Pré-escolar e estimula a criança compreender 

sobre as ideias matemáticas. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Matemática Pré-escolar. Modelagem Matemática. Situação-problema aberta. 
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RESUMO: Neste artigo apresentamos um relato de experiência que considera a modelagem matemática como uma alternativa 

pedagógica que estimula o interesse dos estudantes por se referir a aulas práticas e de caráter investigativo. Relatamos o desenrolar 

de uma atividade de modelagem matemática desenvolvida em uma turma do 2º ano do Ensino Médio referente à geometria 

espacial – cálculo do volume dos sólidos geométricos. A partir de diversas embalagens de suco, os estudantes, em grupos, 

determinaram o volume do objeto, construindo um modelo matemático e depois validando com alguns instrumentos de medição, 

como por exemplo, o copo graduado. Com a atividade surgiram questionamentos singulares e foi notório o trabalho colaborativo 

e a troca de estratégias entre os estudantes.  
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de analisar as estratégias adotadas, por um grupo de estudantes do Ensino Médio da 

rede pública estadual de um município localizado ao norte do Estado do Espírito, em três atividades de Modelagem Matemática: 

a primeira sobre as mudanças no preço da Pimenta do Reino nos últimos anos e as outras duas a respeito do diabetes e do índice 

glicêmico. A metodologia utilizada para a coleta e a análise dos dados foi a análise textual discursiva. Os resultados mostraram 

que os estudantes apresentaram dificuldades para formular hipóteses e buscar modelos matemáticos que melhor representassem 

as situações estudadas, sendo que a maioria das estratégias utilizadas, não puderam ser justificadas, já que foram escolhidas de 

forma aleatória e sem uma justificativa para a sua escolha.  

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Modelagem Matemática; Saúde. 
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RESUMO: O presente trabalho trata de um relato de experiência de uma professora em sua primeira atividade de Modelagem 

Matemática em sala de aula, vivenciada em uma escola pública no município de Santa Tereza do Oeste - Paraná. O estudo ocorreu 

com um grupo de alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental no decorrer do mês de novembro de 2017. O experimento com 

a metodologia tinha como proposta investigar o envolvimento dos alunos com a atividade de Modelagem Matemática. A partir 

de um tema escolhido por eles, “o tempo do recreio”, pode-se constatar nas análises dos momentos ocorridos durante essa 

vivência, que os alunos se mostraram motivados e determinados a realizar a atividade de Modelagem, talvez pelo fato de saírem 

da rotina que estão acostumados e terem a chance de trabalhar e aprender de uma forma diferenciada.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Média Aritmética. 
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RESUMO: Considerando a importância do trabalho com Modelagem Matemática já nos anos iniciais da educação escolar e 

também a necessidade de integrar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação aos processos de ensino e aprendizagem, 

o presente trabalho descreve parte de uma experiência realizada com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola 

pública pertencente à Rede municipal de ensino de Cascavel/PR, na qual foi utilizado Scratch para criação de jogos pelos 

estudantes na perspectiva da Modelagem Matemática e desenvolvimento do Pensamento Computacional. A experiência revela 

que é possível desenvolver atividades com essas abordagens nos anos iniciais e que elas contribuem significativamente para o 

desenvolvimento de habilidades importantes como formulação de problemas e hipóteses, verificação e análise de resultados, além 

de uma perspectiva crítica dos conteúdos matemáticos.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Pensamento Computacional; Anos Iniciais. 
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RESUMO: Atividade realizada com os alunos do Colégio Estadual Castelo Branco e Colégio Estadual do Campo Santa Rosa 

do Ocoí. Os alunos coletaram a água que é dispensada pelo ar condicionado em 10 minutos e fizeram uma tabela para ver o 
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quanto era desperdiçado. A escola colocou galões para recolher e reutilizar a água. Foi feito apresentação da atividade para os 

demais alunos, e uma pessoa responsável pela cobrança da água explicou como funciona.  

Palavras-chave: Ar condicionado; desperdício; reutilização. 
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RESUMO: A importância de adoção de novas metodologias nas aulas de Matemática tem se ampliado nas últimas décadas, 

apontando para a necessidade de se construir um ambiente motivador e dinâmico em sala de aula, onde os alunos possam ter uma 

participação mais ativa e a oportunidade de visualizar as aplicações da matemática no seu dia a dia. Tendo esses pressupostos 

para o desenvolvimento de atividade, vimos na Modelagem uma possibilidade para desenvolver tais questões em uma turma do 

técnico em Segurança do Trabalho integrado ao ensino médio na modalidade PROEJA. Constatamos que por meio desta 

atividade, foi possível trabalhar o conteúdo matemático e, promover discussões reflexivas, descontruindo a ideia de que a 

matemática é determinística a partir do planejamento de seus futuros investimentos.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Sociocrítica; Poupança. 
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RESUMO: Esta é uma prática desenvolvida com os alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) do colégio indígena Teko 

Ñemoingo – Aldeia Indígena Tekoha Ocoy no município de São Miguel do Iguaçu – Paraná. Com o designo de realizar reflexões 

e estudos acerca das tendências em Educação Matemática, em especial Modelagem Matemática, Etnomatemática e História da 

Matemática. Desse modo, procurou-se responder a seguinte pergunta: Como a representação de casas tradicionais indígenas 

Guarani pode auxiliar no ensino e aprendizagens da matemática no EJA? Dito isso, é de grande valia atribuir novas práticas 

educativas que ajudem os educandos a diminuir o distanciamento entre os conteúdos curriculares e as suas almejadas usabilidades. 

Então, esse artigo aborda a triangulação entre essas tendências matemáticas, com a finalidade de construir mini protótipos de 

casas indígenas antigas. Numa perspectiva Etnomatemática, os conteúdos abordados têm como intuito o ensino de geometria 

plana, proporção, área e perímetro. Os resultados apontaram que muitos alunos possuíam noções da matemática própria de sua 

cultura, e essas atividades diferenciadas favoreceram uma aprendizagem considerável.  

Palavras-chave: Modelagem matemática; Etnomatemática; Educação Matemática. 
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RESUMO: O presente trabalho relata a implementação de uma atividade de Modelagem Matemática que teve por objetivo 

provocar a reflexão dos alunos de uma escola particular, no município de Nova Andradina- MS, acerca dos hábitos alimentares 

de uma comunidade escolar. A atividade foi desenvolvida nas turmas do 6º ao 8º ano e faz parte de um conjunto de ações 

realizadas no desenvolvimento de um projeto sobre vida saudável. Por ter como objetivo principal a discussão de um tema por 

meio da matemática, optamos por abordar a Modelagem Matemática a partir da perspectiva sócio-crítica, a qual permite 

matematizar a situação-problema a ser resolvida, além de refletir a respeito das teorizações que os estudos críticos acerca do 

papel da matemática na sociedade propõem. Os primeiros resultados indicam que o objetivo da atividade foi alcançado uma vez 
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que, por meio dos conceitos matemáticos, os alunos se engajaram em questionar a discutir sobre os hábitos alimentares e a 

importância de uma vida saudável para a comunidade escolar da qual fazem parte.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática; hábitos alimentares; alimentação saudável. 
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RESUMO: O presente trabalho aborda a Modelagem Matemática, enquanto recurso didático de ensino na Educação Básica, e 

aqui, especificamente, escolheu-se trabalhar com a Modelagem aplicada ao Teorema de Pitágoras, pelo fato de que o mesmo é 

fundamental no estudo da Geometria. A partir de uma situação apresenta-se uma discussão em que a Modelagem Matemática se 

faz alternativa pedagógica pertinente para favorecer um engajamento em sala de aula, visando que o aluno se torne um sujeito 

ativo no processo de aprendizagem. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, onde por meio de 

análises e fichamentos foi realizada a coleta de dados. Procurou-se também deixar em evidência que a utilização da Modelagem 

Matemática contribui para a aprendizagem significativa por parte do educando. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Recurso Didático; Teorema de Pitágoras. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma prática de sala de aula realizada com alunos do 6º ano de um colégio 

particular de São José dos Pinhais/PR, com a aplicação da modelagem matemática na construção de pipas em sala de aula para o 

estudo da geometria, grandezas e medidas. A proposta desse trabalho tem o compromisso de aproximar o estudo dos objetos de 

conhecimento pertinentes ao 6º ano com a construção de um objeto, a pipa, que está dentro do contexto dos educandos dessa 

faixa etária e dos costumes locais da comunidade escolar. Neste contexto, este trabalho teve o objetivo de possibilitar ao aluno a 

vivência na construção de seu conhecimento. A metodologia utilizada no desenvolver do trabalho segue os passos da modelagem 

matemática sugeridos por Burak e Aragão (2012). Para isso, esse relato apoia-se na pesquisa bibliográfica. Verificou-se que, em 

todas as etapas do trabalho, os alunos se envolveram e perceberam a relação da matemática com o objeto de brincadeira presente 

no cotidiano deles.  

Palavras-chave: Educação Básica; Modelagem Matemática; Geometria e Grandezas e Medidas. 

 

PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Cristina Machado Ruiz  

Universidade Estadual de Maringá  

cristina_ruiz48@hotmail.com  

 

Marli Schmitt Zanella  

Universidade Estadual de Maringá  

marlischmitt@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma prática de sala de aula na Educação Infantil, o qual tem por objeto descrever uma 

proposta de atividades envolvendo a alimentação saudável a partir da Modelagem Matemática. Participaram um grupo de alunos 

do maternal de um Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no norte do Paraná. Com esta proposta colocou-se em 

pauta aspectos relacionados ao ambiente de aprendizagem proporcionado pela Modelagem Matemática na Educação Infantil e 

com isto, buscou-se instigar uma discussão sobre a formação do professor polivalente.  
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RESUMO: O presente relato de experiência retrata os resultados obtidos através de uma atividade de Modelagem Matemática 

desenvolvida com duas turmas de 9º anos do ensino fundamental II, em um colégio da Rede Estadual de Educação Básica do 

munícipio de Foz do Iguaçu-PR onde atuo como docente. A atividade intitulada “Embalagem Econômica ou Armadilha do 

Varejo?” foi elaborada e desenvolvida no ano de 2017 por um dos três professores/autores da atividade em uma turma de 1º série 

do ensino médio e posteriormente, os outros dois professores também a desenvolveram com suas respectivas turmas. A proposta 
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retratada neste trabalho foi movida pela intenção em adotar a Modelagem Matemática como metodologia em minha prática 

pedagógica, por estar inserida num grupo de estudos intitulado “Formação Continuada de Professores em Modelagem 

Matemática na Educação Matemática” de Foz do Iguaçu – PR e por participar da Formação em Ação Disciplinar (FAD) 

ministrada pelos professores integrantes do grupo. A interrogação norteadora da investigação foi “O que dizer das embalagens 

abaixo, são econômicas ou armadilhas do varejo?” Através da investigação realizada junto aos alunos e amparados na literatura  

que norteiam as pesquisas em Modelagem Matemática, pudemos analisar como os alunos resolvem atividades em grupo, quais 

conteúdos matemáticos foram explorados, a postura do professor num contexto de atividade de Modelagem, além de avaliarmos 

o nível de aceitação e a importância demonstradas pelos estudantes numa atividade deste formato.  
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RESUMO: O presente artigo relata uma experiência com a Modelagem Matemática na Educação Infantil. A atividade, com 

temática sobre brigadeiros, teve como objetivo determinar qual deve ser o tamanho do doce. A atividade foi desenvolvida com 

20 alunos de uma turma de maternal III, com 3 e 4 anos de idade, em um Centro Municipal de Educação Infantil, público, no 

interior do Paraná. Os dados foram coletados por meio de fotos, vídeos, gravações de áudio, registros dos alunos, além de 

anotações da pesquisadora em diário de campo. Em busca de determinar o tamanho procurado, várias discussões foram realizadas, 

contemplando várias noções matemáticas condizentes com esse nível de escolaridade, como correspondência biunívoca, 

contagem, formas geométricas, divisão, além de ajudar a promover o raciocínio proporcional.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Educação Infantil. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar o relato de uma experiência realizada com uma atividade de Modelagem 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental aplicada numa Escola Municipal da Cidade de Guarapuava, abordando a 

Modelagem Matemática como uma alternativa pedagógica para o ensino de matemática, conforme defendido por Burak (1998). 

A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, proporcionando um contato mais próximo com os sujeitos envolvidos. 

Baseando-se nas observações, fotos, relatos mencionados pelos alunos e anotações feitas pela docente na realização de atividades 

desenvolvidas pelos discentes durante os encontros, detectou-se que os educandos passaram a identificar os conteúdos 

matemáticos com mais naturalidade, sem maiores empecilhos, realçando a relevância deles na sua formação educativa. Houve 

também maior aproveitamento em relação à aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos. Em especial, pela conexão dos saberes 

matemáticos com situações da realidade que estes vivenciam, como também com os conhecimentos de outras disciplinas, pois o 

enfoque interdisciplinar também foi um fator de relevância nesta pesquisa.  

Palavras-Chave: Modelagem Matemática; Ensino de Matemática; Interdisciplinaridade. 
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