
 

 

Modelagem Matemática Online: O papel do professor 

 

Jeannette Galleguillos1 

GD10 – Modelagem Matemática 

O objetivo deste projeto de pesquisa é compreender o papel do professor na condução de projetos de 
modelagem online em ambientes ricos em tecnologias digitais. O estudo será contextualizado no curso de 
extensão “Tendências em Educação Matemática”, pesquisando de forma qualitativa como faz o professor 
para apoiar a condução de atividades e projetos de modelagem. Os dados serão recolhidos das diversas 
interações online que se produzam no desenvolvimento de atividades de modelagem, dos projetos de 
modelagem mesmos e das entrevistas com alguns dos participantes, segundo as oportunidades que se 
derem. Espera-se encontrar características ou iniciativas do professor que favoreçam a modelagem 
matemática. 

Palavras Chave: Modelagem Matemática. Educação a Distância. Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Borba (2012) indica quatro fases a distinguir no uso de tecnologia em educação 

matemática no Brasil. A primeira fase, compreende a utilização do software Logo; a 

segunda, o uso de software específico, como processadores gráficos e software de 

geometria dinâmica; a terceira, o uso de software matemático; e a quarta, o uso de 

vídeos, applets e software matemático online, tanto em atividades presenciais como em 

atividades online. Tal fase acompanha o surgimento da multimodalidade em um cenário 

de Internet que vem influenciando também a educação matemática, a saber, a educação 

matemática online. 

A educação a distância em geral tem sido vista em detrimento da educação presencial, 

mas se apresenta como uma modalidade que soluciona os problemas de espaço e tempo 

dos alunos e dos centros educativos (MALTEMPI, MALHEIROS, 2010). O surgimento 

de cursos online no Brasil demarca a necessidade de estudar esta modalidade para tentar 

obter os melhores benefícios desta forma de trabalho. Soma-se a possibilidade de 

integrar atividades de modelagem matemática, na qual a partir da realidade, o aluno 

pode não só resolver, senão elaborar uma situação ou problema, com a ajuda do 

professor. A integração de modelagem matemática em educação a distância será 

chamada no que segue deste texto como modelagem online.  

Poucos estudos se têm em relação à modelagem online. Um deles é o de Malheiros 

(2008), no qual estudou o papel das tecnologias no desenvolvimento de projetos de 
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modelagem em um curso de aperfeiçoamento acadêmico. A perspectiva de modelagem 

utilizada neste trabalho é aquela em que o estudante escolhe um tema de seu interesse a 

desenvolver (BORBA, 1999). O trabalho de Malheiros (2008) encontrou o uso dado à 

tecnologia no desenvolvimento de projetos, e entregou algumas recomendações do 

trabalho do professor na condução de projetos. No entanto, deixa uma porta aberta 

frente à necessidade de ter uma melhor compreensão do papel do professor na condução 

de projetos de modelagem. Assim, a pergunta norteadora que deste trabalho é: Qual é o 

papel do professor na condução de projetos de modelagem online em ambientes ricos 

em uso de tecnologias digitais?   

Educação a Distância 

Segundo Borba, Malheiros e Amaral (2011), a Educação a Distância Online 

pode ser entendida como a modalidade de educação que acontece 
primordialmente mediada por interações via Internet e tecnologias 
associadas. Cursos e disciplina cuja interação aconteça utilizando 
interfaces como salas de bate-papo, videoconferências, fóruns, etc. se 
encaixam nessa modalidade. 

A Internet e tecnologias computacionais facilitam o desenvolvimento desta modalidade 

de ensino pela disponibilização de sistemas de interação, software e aplicações que 

incorpora. Embora, a educação a distância em geral venha sido vista de forma crítica e 

em detrimento da educação presencial, mais se apresenta como uma medida que 

diminui os problemas de distanciamento, dificuldades no traslado, e problemas de 

espaço e tempo dos centros educativos normais (MALTEMPI, MALHEIROS, 2010). 

Cabe destacar que no Brasil, atualmente a educação online para o aperfeiçoamento 

acadêmico está em auge, com uma alta inscrição de alunos participantes para cursos de 

Licenciatura. 

O uso da tecnologia em ambientes virtuais tem diferentes modelos de uso, incluindo a 

reprodução de práticas das aulas tradicionais. As tecnologias de intercomunicação 

associadas à Internet e plataformas virtuais que se incorporam à prática educativa online 

podem ser utilizadas sob uma abordagem pedagógica dialógica que integre aspectos 

como: experimentação, interação e formulação de conjecturas, sob um ambiente rico em 

discussão. As discussões em bate-papo deram origem ao termo multiálogo, que faz 

referência às conversas realizadas simultaneamente e muitas vezes com participantes 

envolvidos em mais de uma discussão, saltando de um tema a outro, podendo o 
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professor atender às perguntas em forma paralela, e seguir o fluxo das conversas por 

permanecer estas registradas no sistema (BORBA; MALHERIOS; AMARAL, 2011). 

No âmbito de modelagem, a plataforma Centro Virtual de Modelagem (CVM), foi uma 

instância de diversas interações entre pesquisadores, professores e alunos envolvidos em 

modelagem. Foram desenvolvidos projetos de modelagem online utilizando diversos 

ambientes de discussão e tecnologias, no desenvolvimento e apresentação dos projetos 

(MALHEIROS, 2008; BORBA; MALHEIROS; AMARAL, 2011). Nessa plataforma, 

se levaram a cabo discussões e trabalhos de modelagem que permitiram estudar o tema. 

Atualmente, é possível aproveitar as vantagens dos sistemas de intercomunicação de 

redes sociais para o desenvolvimento de projetos de modelagem online. Segue uma 

descrição do que se entende por modelagem matemática. 

Modelagem Matemática 

Borba (1987) “considera ‘problema’ como algo com uma parte subjetiva e outra 

objetiva, sendo a primeira relacionada a um interesse pessoal, e a segunda ligada a um 

obstáculo que de fato se apresenta na existência da experiência de uma pessoa ou 

grupo”. Mas precisamente, os alunos podem se encontrar com problemas da 

comunidade, da vida diária ou temas de seu interesse, em que ao desenvolvê-los tenham 

uma visão prática da utilidade da matemática. 

Neste mesmo sentido, Borba vê a modelagem como “um enfoque pedagógico no qual 

os alunos e o professor negociam a escolha do problema a ser estudado – com as 

tecnologias da informação e comunicação com os softwares gráficos e com as interfaces 

como a WWW” (BORBA, PENTEADO, 2002, pág. 2), o que na perspectiva 

dinamarquesa é conhecido também como projetos de modelagem. Esta perspectiva tem 

a característica de prepará-los para responder aos problemas reais que se enfrentam na 

vida e de desenvolver a matemática de maneira natural. Além disso, os alunos podem 

refletir sobre aspectos meio-ambientais, sociais e políticos, entre outros, dependendo do 

tema escolhido, dos resultados obtidos e das ações tomadas pelos alunos, ficando então 

em uma perspectiva de Educação Matemática Crítica (ARAÚJO, 2009).  

No entanto a modelagem tem sido vista de diferentes formas pelos pesquisadores. Para 

aqueles que têm 
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por objetivo usar a Modelagem Matemática para fins educacionais, 
suas diversas acepções têm em comum a noção de que o aprendiz não 
deve ser visto apenas como resolvedor de problemas ou “reprodutor” 
da solução de problemas, mas sim como coadjuvante na própria 
elaboração do problema a ser estudado. O estudante, dependendo da 
vertente da Modelagem, participa da escolha do tema, do “recorte do 
problema” ou da definição de varáveis a serem incluídas no problema 
(HERMINIO, BORBA, 2010, p. 2). 

Mais detalhadamente, para Borba, a Modelagem Matemática é uma “concepção 

pedagógica na qual grupos de alunos escolhem um tema ou problema para ser 

investigado, e com auxílio do professor desenvolvem tal investigação que muitas vezes 

envolve aspectos matemáticos relacionados com o tema” (BORBA, 1999, p.26). 

Uma abordagem em que o aluno propõe seu tema de trabalho tem a vantagem que o 

aluno pode escolher algo de seu próprio interesse. Herminio e Borba (2010, p. 3), em 

relação à forma de escolha do tema do projeto observam que “em geral é assumido 

como positivo o fato de o aluno escolher o tema, ou ao menos participar da escolha 

junto ao professor, levando-se em consideração que, desta maneira, ele passa a exercer 

um papel ativo e a lidar com um tema de seu próprio interesse”. Também é visto como 

uma oportunidade em que o aluno participe da construção do currículo. 

No entanto, a modelagem não está isenta de problemas em sua aplicação nas instituições 

escolares e através dos distintos enfoques. Algumas das dificuldades encontradas se 

relacionam com o conteúdo matemático, já que na modelagem o mesmo não é 

apresentado de modo linear, como em geral o é na grade curricular da escola.  Isso pode 

causar uma rejeição da comunidade escolar devido aos seguintes motivos: o 

desenvolvimento dos projetos toma tempo demasiado em sua execução, insegurança dos 

professores em relação à matemática que pode envolver o problema, resistência dos 

alunos os quais têm que tomar um papel ativo para resolver suas tarefas, exigências de 

se cumprir o programa de estudos, necessidade de preparação dos alunos em torno das 

provas e avaliações, entre outros (SILVEIRA, CALDEIRA, 2012). Segundo estes 

autores, o foco de pesquisa da modelagem matemática, mais que questões teóricas, deve 

se tornar agora em como aplicar a modelagem de forma prática no âmbito escolar. 

Borba, Malheiros e Amaral (2011) indicam que ao adotar uma abordagem em que os 

estudantes escolhem o tema a investigar, o professor atua como “mediador no processo 

de investigações, apresentando encaminhamentos para transformar o tema em projetos 

de modelagem”. O professor é um agente participante de todo o processo, que busca 
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orientar seus alunos ao longo da elaboração das atividades. No entanto, muitos docentes 

podem sentir-se desconfortáveis ao surgir desafios devido às situações abertas, que os 

levam a reformular a sua prática habitual. 

Então, pode-se precisar definir de melhor modo o papel do professor, com o objeto de 

ampliar a segurança dos docentes para adotar estratégias para trabalhar com 

modelagem. Faz-se importante então entender o trabalho do professor para logo apoiar 

seus quefazeres na condução de atividades de modelagem, especialmente da modelagem 

online. 

Objetivo 

O objetivo deste projeto de tese é compreender o papel do professor na condução de 

projetos de modelagem online em ambientes informatizados. 

A pergunta norteadora desde trabalho é: Qual é o papel do professor na condução de 

projetos de modelagem online em ambientes ricos em uso de tecnologias digitais? 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

• Estudar como faz o professor para conduzir a seus alunos no desenvolvimento 

de projetos e atividades de modelagem online. 

• Estudar o uso das tecnologias utilizadas pelos professores e pelos alunos nas 

atividades desenvolvidas. 

O foco no professor é um indicativo que sugere uma influência não menor do professor 

na condução dos projetos. As múltiples dificuldades que se encontram no 

desenvolvimento de atividades de modelagem (SILVEIRA, CALDEIRA, 2012), já 

discutidos, são um referente para pôr maior atenção ao trabalho e receios do professor 

neste contexto. A alusão a ambientes ricos em uso de tecnologias digitais é uma 

sugestão que nos novos ambientes digitais podem-se achar também novas contribuições 

dos mesmos ao processo de modelagem online. 

Como resultado deste estudo espera-se encontrar características ou iniciativas do 

professor que favoreçam o processo de modelagem matemática, especialmente em 

ambientes online. As tecnologias e sistemas atuais poderiam formar parte dessas 

iniciativas. 
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Revisão da Literatura 

Araújo (2002) investigou sobre cálculo, tecnologias e modelagem, observando as 

interações entre os estudantes e as interações professor-estudante, que se dão durante o 

desenvolvimento de projetos de modelagem em ambientes informatizados. Ela destaca 

em seus resultados a negociação de significados que se da entre os estudantes, não sem 

obstáculo e dificuldades, logrando-se construir cenários de pesquisa em discussões de 

natureza matemática. Mas, seu trabalho foi desenvolvido em atividades presenciais. 

Em sua tese de doutorado, Javaroni (2007), estudou modelos matemáticos clássicos por 

meio da análise de equações diferenciais e de suas soluções, por meio de um enfoque 

geométrico, usando ferramentas informáticas. O software utilizado neste trabalho foi 

Excel, Winplot e Maple. Em sua pesquisa encontrou o papel do software como 

facilitador de cálculos, como um ampliador da memória dos alunos, e possibilitando a 

reorganização do pensamento matemático dos estudantes.  

Por outro lado, Villarreal, Esteley e Mina (2010), reportaram um estudo desenvolvido 

com estudantes de ensino médio na Argentina, enfrentados a criar seus próprios 

problemas de modelagem. Como resultado, elas encontraram que o processo de 

modelagem vivido pelos alunos se viu melhorado com o uso da tecnologia. Sem o uso 

dela não seria possível realizar alguns dos projetos, pois os estudantes se enfrentaram a 

conceitos matemáticos que desconheciam e que mediante o uso das TIC puderam 

resolver. 

Soares (2012), em sua tese de doutorado, estudou o papel do software Modellus numa 

abordagem pedagógica onde está envolvida a análise de modelos matemáticos. A 

abordagem se compõe de duas partes que interatuam entre si. Em uma das partes, 

desenvolveram-se aulas de conteúdos curriculares pelo professor da disciplina, com 

exploração e descobrimento de conceitos, e na outra parte, a pesquisadora desenvolveu 

aulas com análise de modelos. O estudo se desenvolveu na disciplina de Matemática 

Aplicada do curso de Biologia da UNESP. No processo de análise dos sistemas de 

equações diferenciais, utilizou-se a técnica de análise qualitativa, na qual as equações 

mesmas são analisadas através de gráficos e pontos de equilíbrio das equações. O 

modelo principal que utilizou foi o Modelo de Transmissão da Malária de Ross-

Macdonald. Um dos aportes de seu trabalho foi o de cunhar o termo análise de modelos, 
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que com a ajuda do software Modellus, permitiu a visualização do fenômeno modelado 

com diferentes parâmetros. Além disso, o papel do software foi o de fornecedor dos 

resultados de um fenômeno dado, onde o seu potencial foi que os estudantes 

manipularam os parâmetros e visualizaram o comportamento das soluções do modelo. 

Outro aspecto é que o software serviu para relacionar a matemática com a biologia. A 

pesquisa de Soares, inicialmente tentou partir do tema malária para a matemática, 

tratando que os alunos descobriram os conceitos de cálculo associados, mas não deu 

certo desta forma, deixando ver assim as limitações da matematização no cálculo. 

Sinclair e Jackiw (2010) estabeleceram uma visão em variedades de modelos que 

ocorreram com estudantes, professores e desenvolvedores de currículo, experimentando 

com o software The Geometer Sketchpad. Em seu trabalho utilizaram a ideia de modelo 

e tecnologia de ensino como um micromundo, na visão de Papert, como realizações 

concretas de estruturas matemáticas, as quais são extensíveis, transparentes e ricas em 

representações. Por meio deste artigo mostra-se, por exemplo, representações de fósseis 

com transformações lineares; a representação da roda da fortuna no Sketchpad, na qual 

uma vez construída a roda, os estudantes pesquisam o rastro de alguns objetos em 

movimento, que geram curvas matemáticas. Os autores apresentam três categorias de 

modelagem: (1) representações matemáticas abstratas para interpretar um fenômeno do 

mundo real; (2) modelos de manipulações virtuais, que vão em torno o concreto, físico e 

o abstrato, para aprendizagem conceptual, e (3) modelos de representações matemáticas 

associadas a conceitos abstratos (como a representação de um torus). Segundo os 

autores, pode-se distinguir que Sketchpad atua no tipo de modelos de manipulações 

virtuais melhorando seu processo por sua característica dinâmica. Embora neste 

trabalho, se introduzem os modelos de manipulações virtuais, faz-se necessário levar 

um estudo que aprofunde este tema. 

Geiger, Farraher e Goos (2010) integraram o uso de tecnologias habilitadas como CAS 

(Sistemas de Álgebra Computacional) no ensino médio para pesquisar como é que estas 

tecnologias apóiam a aprendizagem dos alunos quando eles estão envolvidos em 

processos de modelagem, e como é que elas podem apoiar as interações sociais entre os 

alunos. Os resultados indicam que as CAS atuaram como elementos provocadores de 

aprendizagem na sala de aula, e que elas parecem ter a vantagem de mediar a discussão 

colaborativa. 
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Encontrou-se poucos estudos que compreendam modelagem online, mais precisamente 

só a pesquisa de Malheiros (2008) no último tempo. Malheiros (2008), em seu trabalho 

de tese de doutorado, introduziu modelagem em ambientes de aprendizagem online, 

estudando como se dá a elaboração de projetos de modelagem de professores de 

matemática em um curso de aperfeiçoamento acadêmico. Algumas conclusões de seu 

trabalho indicam que as tecnologias formaram parte de todo o processo, tanto nos 

projetos como nas interações, e que os alunos-professores utilizaram distintos recursos 

da Internet e de software para a elaboração dos projetos de modelagem. A escolha pelos 

recursos aconteceu de acordo com a familiaridade, conveniência e interesse de cada 

dupla com os recursos, e em acordo com o tipo de projeto que se realizava. Malheiros 

(2008) menciona alguns outros aspectos que se destacam como, a importância de 

valorizar todo o processo de produção de projetos tanto ou mais que o produto final; 

esta característica ajuda aos participantes no desenvolvimento dos projetos. Outra 

característica apontada é a necessidade de uma pedagogia diferenciada, em interação, 

diálogo e colaboração através de diversas estratégias. Descreve também as dificuldades 

dos alunos em escolher um tema para investigar, como a tensão para relacionar o tema 

com conteúdos matemáticos. 

Apesar de que Malheiros (2008) traz alguma percepção da forma de trabalho do 

professor em projetos online, o foco de seu trabalho foi em como se desenvolvem 

projetos online em um curso de aperfeiçoamento olhando o papel das tecnologias. No 

entanto, neste projeto de tese proposto, se objetiva olhar o papel do professor na 

condução dos projetos nas distintas atividades de modelagem. Por outro lado, hoje se 

tem software com novas propriedades, se têm ambientes de interação e plataformas de 

comunicação com novas capacidades, que podem entregar novas características ao 

desenvolvimento de projetos de modelagem online. 

Os trabalhos anteriores entregam uma variedade de tecnologias utilizadas em processos 

de modelagem, entre elas, software de escritório como planilha eletrônica, 

processadores gráficos, software especializado (como Maple e Modellus), calculadoras 

com potencialidade de CAS e software micromundo como Sketchpad. É interessante 

notar a variedade de tecnologias ligadas ao trabalho com projetos de modelagem. 

Assim, destacamos o papel das TIC sinalado nos estudos mencionados. O software 

especializado atua como um facilitador de cálculos, um ampliador da memória dos 

alunos e possibilitando a reorganização do pensamento matemático, como o fornecedor 
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de resultados de um fenômeno dado, e útil para relacionar a matemática com outras 

áreas do saber; os processadores gráficos, o software de escritório e o software 

micromundo, atuam melhorando o processo de modelagem dos estudantes; as 

calculadoras habilitadas como CAS atuam como elementos provocadores de 

aprendizagem na sala de aula e parecem ter a vantagem de mediar a discussão 

colaborativa. Em ambientes online a tecnologia formou parte de todo o processo de 

desenvolvimento dos projetos, a saber, as interações foram mediadas por fóruns e 

emails, e o software formou parte da elaboração dos projetos. 

Nesses trabalhos, o papel do software parece ser amplamente (mas não acabadamente) 

estudado em modelagem matemática, e, mostra-se uma diversidade no quanto a uso das 

tecnologias digitais em atividades de modelagem. Por um lado se aprecia o uso da 

tecnologia principalmente induzido pelo professor para um tipo de trabalho específico, 

(JAVARONI, 2007; SOARES, 2012; SINCLAIR, JACKIW, 2010; GEIGER, 

FARAGER, GOOS, 2010), em alguns casos com a necessidade de introduzir aos alunos 

na utilização da mesma; e por outro lado, os estudantes escolhem os recursos a utilizar 

(MALHEIROS, 2008; VILLARREAL, ESTELEY, MINA, 2010) com alguma ajuda na 

sua utilização quando se precisa. Em ambientes online as tecnologias são protagonistas 

de todo o processo. Isto entrega uma idéia do uso que fazem professores e alunos das 

tecnologias digitais em atividades de modelagem, e da influência que pode marcar o 

professor nesta matéria. 

Métodos 

A pesquisa pode ser desenvolvida em um curso de extensão que envolva atividades de 

modelagem, como por exemplo, “Tendências em Educação Matemática”. Este curso é 

uma instância em que professores de matemática participam em atividades de formação 

continuada, na qual é possível observar suas formas de desenvolvimento em projetos de 

modelagem. O professor Borba desenvolve a disciplina no grupo de interação fechado 

utilizando uma rede social como ambiente virtual de aprendizagem. Nesse cenário, 

como em outras instâncias de intercomunicação na Internet, se têm diversas 

oportunidades de comunicação e interação onde as discussões dos alunos e grupos de 

trabalho ficam registradas para logo serem analisadas. O relatório dos projetos dos 

alunos é também uma fonte de análise. 
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O estudo para desenvolver é qualitativo, para o qual consideraremos possíveis 

mudanças nos procedimentos e/ou no foco da pesquisa produto do design emergente 

que caracteriza este tipo de estudo. As pesquisas qualitativas apresentam as seguintes 

características: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 
2. A investigação qualitativa é descritiva; 
3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 
que simplesmente pelos resultados ou produtos; 
4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva; 
5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
(BOGDAN, BIKLEN, 1994) 

Segundo o ponto um, cabe perguntar se os ambientes virtuais são considerados 

ambientes naturais, e se a coleta de dados, como por exemplo, entrevistas através dos 

emails, bate-papos e fóruns, são consideradas válidas para uma pesquisa. Borba, 

Malheiros e Amaral (2011), baseados em suas experiências em pesquisas online têm 

uma resposta afirmativa. Cabe destacar a necessidade de esclarecer a forma como se 

recuperam os dados das plataformas de comunicação, os quais podem ser acessados 

posteriormente, e onde cada mudança fica registrada identificando-se o nome de usuário 

e data de mudança. Assim, é possível ter confiança em quanto à fidelidade dos dados 

cadastrados. Nesse sentido, a transcrição dos dados é automática, no enquanto precisa-

se da organização para obter os episódios de interesse.  

No que diz respeito à análise dos dados, é possível tentar uma organização em 

categorias de codificação (BOGDAN, BIKLEN, 1994), tentando encontrar 

regularidades, padrões ou características similares nos dados. Estas categorias 

constituem um mecanismo para classificar os dados descritivos a partir dos objetivos 

que procura a pesquisa. A organização dos dados em categorias segue as diretrizes, em 

relação à análise dos dados, da Teoria Enraizada (Grounded Theory), na qual as 

conclusões são obtidas dos mesmos dados de forma indutiva com o objetivo de gerar 

nova teoria (POUPART et al., 2008).  

Para dar uma maior segurança sobre os resultados obtidos, se utilizará a estratégia de 

triangulação dos dados. Segundo Goldenberg (1999), a triangulação é o uso de uma 

“combinação de metodologias diversas no estudo do mesmo fenômeno”, que “tem por 

objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do 
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estudo”. Assim, é desejável a utilização de fontes diversas, que no caso deste estudo, 

podem ser: registros lineares de conversação, registros temático de conversação, 

mensagens e projetos dos estudantes. Além disso, são necessárias entrevistas com o 

professor e alunos para corroborar as impressões que apareçam. Estas diversas fontes 

permitiriam uma triangulação dos dados. 
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