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RESUMO 

Nesta pesquisa, de caráter qualitativo, temos interesse pela tomada de consciência, 
em uma perspectiva metacognitiva, de estudantes de quintos e sextos anos do Ensino 
Fundamental enquanto desenvolvem atividades de Modelagem Matemática. A 
questão que norteia esta pesquisa é: O que manifestam os estudantes de quintos e 
sextos anos do Ensino Fundamental em relação à Tomada de Consciência sobre suas 
ideias e seus encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por meio da 
Modelagem Matemática? Para responder à questão, definimos, como objetivo geral, 
identificar, nas manifestações de estudantes de quintos e sextos anos do Ensino 
Fundamental, indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus 
encaminhamentos de resolução, ao investigar uma situação por meio da Modelagem 
Matemática. O processo de coleta de dados aconteceu entre os dias 22 de outubro 
de 2018 e 13 de novembro de 2018 com aulas de observação-participante e aulas de 
desenvolvimento de atividades de Modelagem. Tomamos, para a descrição e análise 
dos dados, os registros escritos presentes nas atividades desenvolvidas, os áudios 
das conversas dos estudantes enquanto desenvolviam as atividades e os vídeos feitos 
das salas de aula, com as movimentações, falas e expressões dos estudantes, de 
modo a complementar os áudios e registros escritos. Como suporte teórico, tomamos 
a Modelagem Matemática na Educação Matemática e a tomada de consciência em 
uma perspectiva metacognitiva. Os dados foram analisados com base na Análise de 
Conteúdo e os resultados desta análise convergiram para quatro categorias: i) 
Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem Matemática 
diante da necessidade de o estudante revisitar e monitorar seus processos cognitivos; 
ii) Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem Matemática 
devido à atividade de mediação; iii) Tomada de consciência manifestada em uma 
atividade de Modelagem Matemática na relação que o estudante estabelece com algo 
que é concreto para ele; e iv) Especificidades nas tomadas de consciência 
manifestadas em uma atividade de Modelagem Matemática por estudantes de quintos 
e sextos anos. O estudo aponta que, em uma atividade de Modelagem Matemática, 
quando o estudante toma consciência sobre seu modo de aprender, os 
conhecimentos que ele já possui sobre determinado conteúdo, as relações que faz e 
sobre como ele age, a superação de dificuldades frente a uma situação-problema é 
potencializada, assim como seu aprendizado. A partir da pesquisa, definimos a 
tomada de consciência na perspectiva metacognitiva e, mais especificamente, na 
perspectiva da “metacognição social”, como um processo consciente de percepção 
sobre os processos cognitivos que se dá na interdependência entre a atividade de 
mediação, o conhecimento e o monitoramento cognitivos e a relação que o sujeito 
estabelece com algo concreto para ele, enquanto desenvolve atividades e lida com 
situações que envolvem investigação, envolto ao diálogo empreendido no âmbito de 
um grupo, com a finalidade de realizar uma ação cognitiva. 
 
Palavras-chave: Tomada de Consciência; Modelagem Matemática; Anos Iniciais e 
Finais do Ensino Fundamental; Metacognição; Trabalho em Grupo. 
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ABSTRACT 

In this qualitative research, we are interested in the take of consciousness, in a 
metacognitive perspective, of students in the fifth and sixth years of Elementary School 
while developing mathematical modeling activities. The question that guides this 
research is: What do students in the fifth and sixth years of elementary school manifest 
in relation to the Take of Consciousness when reflecting on their ideas and their 
resolution referrals when investigating a situation through Mathematical Modeling? To 
answer the question, we defined, as a general objective, to identify, in the 
manifestations of students of fifth and sixth years of Elementary School, evidence of 
take of consciousness of their ideas and their resolution referrals, when investigating 
a situation through Mathematical Modeling. The data collection process took place 
between October 22, 2018 and November 13, 2018 with participant-observation 
classes and classes in the development of Mathematical Modeling activities. We take, 
for the description and analysis of the data, the written records present in the activities 
developed, the audios of the conversations of the students while developing the 
activities and the videos made of the classrooms, with the movements, speeches and 
expressions of the students, in order to complement the audios and written records. 
As theoretical support, we take Mathematical Modeling in Mathematics Education and 
the take of consciousness in a metacognitive perspective. The data were analyzed 
based on Content Analysis and the results of this analysis converged into four 
categories: i) Take of consciousness manifested in a Mathematical Modeling activity 
in view of the need for the student to revisit and monitor his cognitive processes; ii) 
Take of consciousness manifested in a Mathematical Modeling activity due to the 
mediation activity; iii) Take of consciousness manifested in a Mathematical Modeling 
activity in the relation that the student establishes with something that is concrete for 
him; and iv) Specificities in the takes of consciousness manifested in a Mathematical 
Modeling activity by students of fifth and sixth years. The study points out that, in a 
Mathematical Modeling activity, when the student becomes aware of his way of 
learning, the knowledge he already has about a certain content, the relationships he 
makes and how he acts, overcoming difficulties in the face of a problem-situation is 
potentiated, as well as its learning. Based on the research, we define take of 
consciousness in the metacognitive perspective and, more specifically, in the “social 
metacognition” perspective, as a conscious process of perception about cognitive 
processes that occurs in the interdependence between mediation activity, knowledge 
and the cognitive monitoring and the relation that the subject establishes with 
something concrete for him, while developing activities and dealing with situations 
involving investigation, involved in the dialogue undertaken within a group, with the 
purpose of performing a cognitive action. 
 
Keywords: Take of Consciousness; Mathematical Modeling; Initial and Final Years 
of Elementary School; Metacognition; Group work.  
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INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem1 é um processo presente no nosso dia a dia desde que 

nascemos. Qualquer que seja a atividade que realizamos, é necessário algum 

conhecimento sobre ela, bem como novas aprendizagens podem ser desencadeadas 

a partir dela. Tudo o que sabemos vem de um grande trajeto de aprendizagem 

percorrido tanto em experiências extraescolares quanto em cada um dos diferentes 

níveis de escolaridade pelos quais passamos, tendo cada um deles importância ímpar 

na nossa constituição.  

Em minha2 trajetória na Educação Básica, como estudante, vivenciei 

experiências que me moldaram no que sou hoje. Tenho vivos em minhas lembranças 

momentos inesquecíveis de professores dedicados em nos preparar da melhor forma 

para a sociedade, sem esquecer de que era importante viver cada momento. No 

Ensino Fundamental, recordo trabalhos que envolviam toda a turma e, muitas vezes, 

a escola inteira. Mesmo tendo pouca idade, as experiências foram ricas e marcantes, 

dentro e fora da sala de aula.  

Já no início de minha formação profissional, percebi a necessidade de se voltar 

a atenção para a Educação nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. No 

Ensino Médio, fiz o Curso de Formação de Docentes (antigo Magistério) e já me 

identificava com os Anos Iniciais. Percebi a importância desta fase para os estudantes 

e, apesar de ainda ser novo, este momento me proporcionou grandes experiências 

por me levar para o primeiro contato com a sala de aula na condição de professor. 

Como tinha maior facilidade em matemática do que em outras disciplinas, comecei a 

ser incentivado a fazer o Curso de Licenciatura em Matemática. Mesmo assim, sempre 

tive apreço pelo ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Na graduação, no Curso de Licenciatura em Matemática na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR/Toledo, realizei a pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) voltada aos Anos Finais do Ensino Fundamental, em uma 

 
1 De modo geral, nossa compreensão de aprendizagem se alinha à perspectiva Vygotskyana, na qual 
a aprendizagem pode ser entendida como uma experiência social, mediada pelo uso de signos e 
instrumentos e pela interação entre linguagem e ação. Para Marchesi, Coll e Palácios (2004, p. 105), 
“a teoria sociocultural entende a aprendizagem como um processo distribuído, interativo, contextual e 
que é resultado da participação dos alunos em uma comunidade de práticas. Aprender, de acordo com 
essa concepção, não significa interiorizar um conjunto de fatos ou de entidades objetivas, mas sim 
participar de uma série de atividades humanas que implicam processor em continua mudança”. 
2 Por vezes, utilizarei a primeira pessoa do singular, por me referir a experiências que dizem apenas do 
autor. 
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escola do campo, buscando verificar se havia vestígios da ocorrência da Educação 

do Campo no ensino da matemática no Colégio Estadual do Campo Teotônio Vilella, 

conforme a legislação vigente (SCHRENK, 2015). O fato de a Educação do Campo 

fazer parte da pesquisa naquela ocasião é por eu ter estudado parte do Ensino 

Fundamental em uma escola do campo, a mesma em que foi realizada a pesquisa no 

TCC. Nesta pesquisa (SCHRENK, 2015) foi possível inferir que poucas atividades de 

matemática buscavam relacionar a disciplina com as experiências dos estudantes 

adquiridas na sua vivência no campo. Porém, de forma geral, evidenciamos que a 

Educação do Campo está presente na comunidade escolar, por meio dos documentos 

escolares (fazem referência à Educação do Campo e sua importância), do projeto 

Mais Educação e das atividades extracurriculares (visita a rios, plantio de árvores, 

intercambio com outras escolas do campo, trabalhos da escola, cuidado da horta 

escolar, entre outros). 

No decorrer de minha trajetória, alguns questionamentos e inquietações 

emergiram3: O trabalho em grupo interfere no desenvolvimento das atividades de 

matemática? Que papel tem o professor nestas atividades? Mediador? Portador do 

conhecimento? Isso porque, na condição de estudante, me parecia que era mais “fácil” 

discutir sobre a atividade com o colega e, junto com ele, pedir auxílio ao professor, do 

que trabalhar sozinho e recorrer ao professor. Me parecia que, deste modo, com os 

estudantes se ajudando e se envolvendo na atividade, tendo tempo para pensar e 

manifestar o que pensava, um acabava provocando a reflexão do outro. Considerava 

também que, muitas vezes, o estudante que tinha facilidade ou que entendia algum 

aspecto da atividade primeiro, agia como um “professor” do grupo. 

Mas por que os estudantes têm facilidade em algumas atividades e dificuldade 

em outras? Será que isso está relacionado à vivência do estudante? Ao conhecimento 

que ele adquiriu pela experiência? Pois, se formos refletir a respeito, o estudante que 

mora na zona rural (ou urbana) provavelmente tem facilidade em falar sobre assuntos 

que vivencia diariamente, da mesma forma que o estudante que lê diariamente 

possivelmente adquire habilidades de leitura rapidamente. Ou será que não? Por 

experiência, as atividades de Modelagem Matemática que tenho desenvolvido tem 

proporcionado momentos significativos nas aulas de matemática, possibilitando 

 
3 Embora estas perguntas não sejam questões desta pesquisa propriamente dita, elas conduziram a 
construção da nossa questão norteadora. 
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recordar situações da vivência de forma a potencializar o entendimento sobre o 

conteúdo que se está estudando. 

Pensando na Modelagem Matemática, reformulamos o questionamento 

anterior: a experiência do estudante interfere sobre os processos cognitivos que utiliza 

em diferentes momentos no enfrentamento de um problema (ou situação-problema) 

em uma atividade de Modelagem Matemática? A reflexão sobre o que fazer e como 

fazer, o que fez e como fez, sobre os obstáculos e possibilidades, sobre o que pensou 

ao enfrentar um problema (ou situação-problema) interfere no desenvolvimento de 

uma atividade? Ou seja, a consciência que se toma sobre as opções e ações se 

relaciona com as escolhas que o estudante faz ao desenvolver a atividade de 

Modelagem Matemática? 

Quando o estudante toma consciência e reflete sobre sua forma de aprender, 

sobre os conhecimentos que ele já possui sobre determinado conteúdo e sobre como 

ele age no momento de desenvolver uma atividade ou resolver uma situação, esta 

reflexão pode facilitar o seu aprendizado? Neste sentido, manifestou-se nosso 

interesse sobre a tomada de consciência dos estudantes enquanto desenvolvem 

atividades de Modelagem Matemática. 

Mas quais estudantes? Considerando nosso apreço pelos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, passamos a refletir se nos Anos Iniciais o professor regente, por 

trabalhar mais de uma disciplina em uma mesma turma – língua portuguesa, 

matemática, história, geografia, entre outros – teria uma atitude ou realizaria uma 

abordagem diferente das aulas de matemática dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental? E neste contexto, como se daria a transição, no que diz respeito à 

aprendizagem matemática dos estudantes, quando migram do quinto para o sexto ano 

do Ensino Fundamental (Anos Iniciais para Finais)? Pensando nesta transição, 

acrescentamos a relevância das atividades em quintos e sextos anos do Ensino 

Fundamental e, desse modo, consumamos nossa inquietação sobre a tomada de 

consciência dos estudantes enquanto desenvolvem atividades de Modelagem 

Matemática nos respectivos níveis escolares. 

E foi assim que minhas escolhas de pesquisa e atuação profissional 

convergiram para o Ensino Fundamental, influenciando, inclusive, minha decisão por 

continuar os estudos fazendo uma pós-graduação stricto sensu em Educação 

Matemática, mais especificamente, neste nível de ensino. Nesta investigação 
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definimos como foco a pesquisa em Educação Matemática nos Anos Iniciais e Finais 

do Ensino Fundamental, especialmente no quinto e no sexto ano, tomando a 

Modelagem Matemática como uma prática pedagógica que possibilita o ensino e a 

aprendizagem da matemática e a metacognição como suporte para a compreensão 

da aprendizagem dos estudantes. 

Esta pesquisa insere-se em um projeto de pesquisa maior, intitulado “Da 

passagem do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental: uma investigação 

acerca da cultura escolar, dos processos de ensino e aprendizagem e das concepções 

docentes e discentes”. Este projeto é patrocinado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e atende mais especificamente as 

escolas públicas de Toledo-PR. Tem como foco a disciplina de matemática e tem por 

objetivo geral investigar quais aspectos de ruptura e continuidade emergem na 

transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas do município 

de Toledo, tanto de modo geral, quanto no que diz respeito à disciplina de matemática. 

Desse modo, essa é uma dentre outras pesquisas realizadas ao mesmo tempo, em 

cinco escolas parceiras participantes do projeto. Neste contexto, a presente pesquisa 

apresenta reflexões referentes às atividades4 de Modelagem Matemática 

desenvolvidas em três quintos e dois sextos anos de escolas públicas de Toledo – 

PR, simultaneamente. 

No âmbito do nosso grupo de estudo e pesquisa, GEPEEM (Grupo de Estudo 

e Pesquisa em Educação e Educação Matemática), dois trabalhos de dissertação já 

concluídos têm como foco a Modelagem Matemática no quinto e no sexto ano do 

Ensino Fundamental. O primeiro, (MARTIN, 2019), de autoria de Ronalti Walaci 

Santiago Martin, tinha como objetivo investigar quais ações de autonomia se 

 
4 Nesta pesquisa, consideramos tarefa e atividade como palavras sinônimas, dado o uso, já consolidado 
no campo da Modelagem Matemática, da palavra atividade como uma situação que gera uma 
investigação matemática por meio da construção, validação e utilização de modelos matemáticos, bem 
como as ações empreendidas pelos estudantes para realizar a investigação, ou seja, tarefa e atividade 
como sinônimas no campo da Modelagem como sendo a ação desempenhada pelos estudantes na 
investigação de um problema. Todavia, reconhecemos que as palavras atividade e tarefa são utilizadas, 
segundo alguns dos nossos referenciais teóricos com outros significados. Para ilustrar, Leontiev define 
tarefa como uma atribuição, aptidão ou função a ser exercida, enquanto atividade é definida como ação, 
funcionamento ou operação intelectual que gera o conhecimento científico. Na atividade, o sujeito 
abrange em sua estrutura integral as necessidades, motivos, finalidades, tarefas, ações e operações. 
Neste sentido, a atividade conecta o sujeito ao mundo, transitando entre eles (EIDT; DUARTE, 2007; 
COUTINHO et al., 2013). No contexto da metacognição, a tarefa é entendida como a definição e 
percepção das ações necessárias pelo sujeito. A execução da tarefa requer a ativação dos dispositivos 
intelectuais do estudante, que é responsável pela construção de seu próprio dispositivo intelectual. 
Neste contexto, a atividade (na metacognição chamada de atividade cognitiva ou atividade humana) 
também é denominada ação ou comportamento (GONZÁLEZ, 2009).  
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revelavam nas resoluções de estudantes do Ensino Fundamental quando realizavam 

atividades de Modelagem Matemática. O segundo, (PALMA, 2019), de autoria de 

Rafael Montenegro Palma, buscou realizar uma revisão de literatura sobre 

criatividade, criatividade matemática e Modelagem Matemática; elaborar tarefas de 

Modelagem Matemática que pudessem desencadear ações criativas pelos 

estudantes; discutir características da Modelagem Matemática relacionadas aos 

aspectos de criatividade emergentes; e realizar um refinamento do produto 

educacional, das atividades de Modelagem, a partir das considerações do trabalho. 

Duas pesquisas de iniciação científica também focaram aspectos do projeto da 

transição, embora não fossem de Modelagem Matemática. Um deles, da 

pesquisadora Daiane Maria Seibert, buscou entender as expectativas e impressões 

de estudantes de quintos e sextos anos do Ensino Fundamental, em relação ao 

processo de transição de um ano escolar para o outro. A autora concluiu que os 

estudantes, como membros de uma sociedade, necessitam de apoio tanto de seus 

professores, quanto de suas famílias, nesse momento especial de sua vida escolar, 

sendo importante ter espaço para expressar suas opiniões, fomentar discussões em 

prol de seu desenvolvimento e oportunidades de conhecer e tirar dúvidas sobre as 

expectativas que apresentam. O trabalho de Simoni Ribeiro da Silva intentou 

investigar quais estratégias mobilizavam e quais conhecimentos emergiam quando 

estudantes de quintos e sextos anos resolviam as mesmas atividades de matemática. 

Destacou a importância de que no processo de ensino de conteúdos matemáticos, a 

linguagem matemática, o entendimento do erro e da avaliação como norteadores de 

novos encaminhamentos e da reflexão da prática pedagógica, cada um em sua 

especificidade, bem como o uso de outros recursos pedagógicos, sejam considerados 

em prol do desenvolvimento destes estudantes. 

Vertuan (2013), em sua tese, investigou o que se revelava nas atividades de 

Modelagem Matemática em relação ao monitoramento cognitivo dos estudantes, ou 

seja, como monitoravam suas ações cognitivas enquanto desenvolviam atividades de 

Modelagem Matemática. Pôde inferir que as práticas de monitoramento cognitivo são 

aprendidas pelos sujeitos em seu entorno social e cultural e que o trabalho em grupo 

instaura práticas de monitoramento inicialmente individuais, passando a serem 

empreendidas coletivamente, exercendo influência no desenvolvimento da atividade 

e nas aprendizagens dos sujeitos. Para abarcar essas ideias, o autor denominou esse 
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modo de entender o monitoramento cognitivo em uma perspectiva metacognitiva de 

“metacognição social”. 

Em nossa pesquisa, também realizada com os estudantes em atividades 

desenvolvidas em grupo, temos interesse pela tomada de consciência, em uma 

perspectiva metacognitiva deles, sobre como realizam uma investigação, quais ideias 

têm e o que manifestam aprender durante uma atividade de Modelagem Matemática. 

Tomamos, para isso, os registros escritos presentes nas atividades desenvolvidas, os 

áudios das conversas dos estudantes enquanto desenvolviam as atividades e os 

vídeos feitos das salas de aula, com as movimentações, falas e expressões dos 

estudantes, de modo a complementar os áudios e registros escritos. 

Consideramos o trabalho relevante, porque acreditamos que quando alguém 

toma “alguma” consciência da estrutura cognitiva que mobiliza para desenvolver uma 

atividade, de Modelagem inclusive, ela potencializa a resolução de novos problemas 

matemáticos que sejam encarados futuramente, bem como pode tornar-se mais 

autônoma na realização das atividades. A questão que norteia esta pesquisa é: 

O que manifestam os estudantes de quintos e sextos anos do Ensino 

Fundamental em relação à Tomada de Consciência sobre suas ideias e seus 

encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por meio da Modelagem 

Matemática? 

Para realização da pesquisa, entramos em contato com três escolas municipais 

e dois colégios estaduais do município de Toledo-PR, todos vinculadas ao projeto “da 

transição”. Em cada uma delas fomos direcionados a uma turma pela equipe 

pedagógica, 5º ano para a escola municipal e 6º ano para o colégio estadual. A partir 

de então, negociamos datas de realização da coleta de dados com os regentes das 

turmas, bem como explicamos nosso entendimento de Modelagem e o modo como 

vislumbrávamos o desenvolvimento das atividades5. 

A fim de responder à questão norteadora, definimos os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: Identificar, nas manifestações de estudantes de quintos e 

sextos anos do Ensino Fundamental, indícios da tomada de consciência sobre suas 

 
5 Esta coleta de dados foi realizada em parceria com os pesquisadores Ronalti Walaci Santiago Martin, 
também mestrando do PPGECEM, e Daiane Maria Seibert e Simone Ribeiro da Silva, estudantes de 
Iniciação Científica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, todos orientados pelo professor 
Rodolfo Eduardo Vertuan. 
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ideias e seus encaminhamentos de resolução, ao investigar uma situação por meio 

da Modelagem Matemática. 

Objetivos específicos: 

- Verificar, nas resoluções das atividades de Modelagem, momentos/situações 

que levaram ao monitoramento cognitivo dos estudantes em suas ações; 

- Inferir acerca de manifestações que podem ser consideradas como tomada 

de consciência dos estudantes sobre a atividade que realizam; 

- Indicar momentos onde o diálogo nos grupos encaminhou a resolução das 

atividades de Modelagem e inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes 

sobre esses encaminhamentos; 

- Investigar, considerando os interesses na transição do quinto para o sexto ano 

do Ensino Fundamental do projeto em que esta pesquisa se insere, se há 

especificidades nas tomadas de consciência manifestadas por estudantes de quintos 

e sextos anos. 

Desse modo, para além desta introdução, apresentaremos neste texto nosso 

aporte teórico, bem como nossos encaminhamentos metodológicos e nossas 

análises. No primeiro capítulo discutimos a Modelagem Matemática na Educação 

Matemática (BLUM; FERRI, 2009; ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012; BURAK; 

KLÜBER, 2016); , apresentando compreensões acerca da Modelagem, as ações no 

desenvolvimento de uma atividade, o trabalho em grupo e as especificidades da 

Modelagem nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. 

Em seguida apresentamos nossa compreensão de tomada de consciência em 

uma perspectiva metacognitiva (FLAVELL, 1976; GONZÁLEZ, 1996; VERTUAN, 

2013). Para tal, abordamos aspectos da cognição, metacognição, tomada de 

consciência e apresentamos um rápido ensaio sobre convergências entre Modelagem 

Matemática e tomada de consciência. 

No terceiro capítulo esclarecemos a metodologia de coleta e análise dos dados, 

bem como o contexto da pesquisa – atividades desenvolvidas, turmas e horários em 

que as atividades de Modelagem foram realizadas. Os dados foram analisados com 

base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), 

As análises compreenderam duas das quatro atividades desenvolvidas nos 

grupos e foram constituídas de três etapas: descrição dos dados, análise específica 

dos dados e análise dos dados. Primeiro, no Capítulo 4, apresentamos a descrição 
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das duas atividades desenvolvidas com os estudantes. Esta descrição teve como foco 

verificar os registros escritos dos estudantes, onde apresentamos os modelos 

construídos, bem como outras respostas apresentadas nas folhas que os estudantes 

utilizaram para registro. Este capítulo traz informações que facilitam a compreensão 

da análise dos dados no Capítulo 5. As respostas foram organizadas em quadros e 

logo após os quadros acompanham alguns exemplos de resolução dos estudantes. 

Na análise específica dos dados apresentamos a análise dos episódios, que 

são momentos significativos das transcrições dos diálogos nos grupos durante o 

desenvolvimento das atividades, em que consideramos possível inferir sobre a 

tomada de consciência dos estudantes. Por questão de organização e fluidez do texto, 

optamos por levar esta análise para os apêndices (1 e 2) desta pesquisa. 

 No Capítulo 5 apresentamos a análise dos dados, isto é, uma reflexão global 

acerca das convergências das unidades de significado categorizadas a partir da 

análise específica, ou seja, este capítulo traz elementos da análise específica que são 

significativos para nosso interesse de pesquisa. 

Finalmente, nas considerações finais do trabalho, apresentamos os principais 

resultados, as contribuições da pesquisa para a área, as limitações do trabalho, os 

possíveis encaminhamentos e as contribuições para minha prática como professor e 

pesquisador. 
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CAPÍTULO 1 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo temos por objetivo apresentar entendimentos sobre Modelagem 

Matemática na Educação Matemática. Para isso, dividimos o capítulo em cinco 

tópicos. Inicialmente, apresentamos concepções de Modelagem Matemática e modelo 

matemático presentes na literatura que consideramos relevantes para o trabalho. Em 

seguida, buscamos defender a importância do trabalho em grupo no desenvolvimento 

das atividades de Modelagem Matemática. Discutimos, ainda, aspectos de uma 

atividade de Modelagem Matemática, principalmente em relação às ações dos 

estudantes. Como nossa pesquisa acontece no âmbito do Ensino Fundamental, 

realizamos uma revisão de literatura sobre as pesquisas abordando Modelagem 

Matemática nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Nesta pesquisa, como 

já enunciamos, temos interesse pela tomada de consciência dos estudantes sobre 

como realizam uma investigação, quais ideias têm e o que denotam aprender durante 

uma atividade de Modelagem Matemática. Assim, no último tópico apresentamos uma 

discussão sobre os aspectos cognitivos relacionados à atividade de Modelagem 

Matemática. 

 

1.1 Modelagem Matemática e Modelo Matemático 

 

Apesar de a matemática estar presente em diferentes situações do dia a dia 

das pessoas e ser utilizada o tempo todo por elas, muito pouco essa matemática 

parece figurar nos contextos escolares, os quais privilegiam, por vezes, matemáticas 

distantes das presentes em contextos cotidianos. Todavia, a matemática se aplica a 

uma variedade de disciplinas e áreas, de diversas formas (NISS, 2012). 

Niss (2012) afirma que “toda vez que a matemática é usada para lidar com 

questões, problemas, situações e contextos em domínios fora da matemática, 

modelos matemáticos e Modelagem são necessariamente envolvidos, seja implícita 

ou explicitamente”6 (p. 49, tradução nossa). 

 
6 Every time mathematics is used to deal with issues, problems, situations and contexts in domains 
outside of mathematics, mathematical models and modelling are necessarily involved, be it implicitly or 
explicitly. 
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Pesquisas sobre Modelagem Matemática datam do século passado, tendo sua 

origem na Matemática Aplicada e ganhando força na Educação Matemática. Na 

Alemanha, por exemplo, a Modelagem Matemática se intensificou a partir de 1980, 

quando passaram a ser discutidos fortemente os processos de Modelagem e 

argumentos sobre sua prática no ensino de matemática (GREEFRATH; 

VORHÖLTER, 2016). 

No Brasil, a Modelagem Matemática teve seu início a partir de 1970, com 

“Aristides C. Barreto, Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico 

Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani, que iniciaram um movimento pela 

Modelagem no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, conquistando adeptos por 

todo o Brasil” (BIEMBENGUT, 2009, p. 8). Segundo Biembengut (2009), Aristides C. 

Barreto foi o primeiro a utilizar a Modelagem Matemática na Educação Matemática na 

década de 1970 na graduação e a defender este tema em congressos nacionais e 

internacionais e Rodney C. Bassanezi, um dos maiores divulgadores, que aproveitou 

para propor a ideia de Barreto em um curso de Cálculo Diferencial Integral. 

Em 1987 tem-se o registro da introdução do ensino de matemática por meio da 

Modelagem Matemática na Educação Básica, com uma das primeiras orientações de 

Rodney Bassanezi em Modelagem Matemática, a dissertação de mestrado de 

Dionísio Burak (1987), intitulada Modelagem Matemática: uma metodologia alternativa 

para o ensino de matemática na 5ª série (BIEMBENGUT, 2009). Sobre sua pesquisa 

na dissertação, Burak apresenta (2016) que 

nos primeiros encontros realizados com os professores ficou nítida a 
existência de uma forte vontade de mudança em relação à metodologia de 
trabalho, entretanto havia também uma forte resistência à mudança 
pretendida para o ensino da matemática, uma vez que os professores não 
conseguiam dar conta de desenvolver as atividades propostas. Com o 
decorrer dos cursos, percebeu-se que a resistência tinha sua origem na 
insegurança em relação à forma proposta de se trabalhar com a matemática. 
As dificuldades dos professores incluíam o desenvolvimento das atividades 
dos tópicos abordados durante a realização do curso, que pela pequena ou 
nenhuma experiência nessa forma de trabalhar, não conseguiam desenvolver 
muitas atividades. Uma das causas que contribuiu para essa dificuldade foi a 
proposta de um trabalho individual, de modo que cada professor tivesse uma 
visão de totalidade das etapas propostas (p. 20). 
 

Assim, há aproximadamente 40 anos a Modelagem Matemática tem sido 

considerada tanto nas pesquisas em Educação Matemática quanto nas práticas de 

sala de aula, o que contribuiu para o surgimento de diferentes entendimentos sobre o 

que se denomina hoje, na comunidade acadêmica, de Modelagem Matemática. 
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Barbosa (2004) assume que a Modelagem Matemática “é um ambiente de 

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

meio da matemática, situações com referência na realidade” (p. 4). Para o autor, essa 

definição leva em conta o contexto, que é a escola, a natureza da atividade que é a 

investigação, e os domínios que ela envolve, que seria a matemática e as outras áreas 

com referência na realidade.  

Blum e Ferri (2009) consideram que a Modelagem Matemática consiste, de 

forma resumida, na transição entre realidade e matemática, durante o 

desenvolvimento de uma tarefa. Segundo os autores, as atividades de Modelagem 

Matemática geralmente exigem mais dos estudantes por estarem ligadas a várias 

competências, como ler, comunicar, projetar, aplicar estratégias e trabalhar 

matematicamente.  

Almeida, Silva e Vertuan (2012) definem a Modelagem Matemática como “uma 

alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem, por meio da matemática, de 

uma situação-problema não essencialmente matemática” (p. 17). Para os autores, 

uma atividade de Modelagem Matemática pode ser representada por uma situação 

inicial, a partir da qual emerge um problema para investigação, uma situação final 

desejada, geralmente respostas e reflexões acerca do problema investigado, e o 

processo necessário para sair da situação inicial para a situação final. 

Neste trabalho, tomamos a Modelagem Matemática como uma prática 

pedagógica, realizada no âmbito de um grupo, que tem como objetivo investigar uma 

situação não necessariamente matemática com recursos matemáticos (modelos, 

estratégias e conceitos). Inicialmente, entendemos a prática pedagógica como um 

conjunto de ações que circundam uma atividade na sala de aula. Porém, sua 

compreensão é bem mais ampla. De acordo com Franco (2016), 

as práticas pedagógicas incluem desde o planejamento e a sistematização 
da dinâmica dos processos de aprendizagem até a caminhada no meio de 
processos que ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir o 
ensino de conteúdos e atividades que são considerados fundamentais para 
aquele estágio de formação do aluno, e, por meio desse processo, criar nos 
alunos mecanismos de mobilização de seus saberes anteriores construídos 
em outros espaços educativos (p. 547). 
 

Para Campos e Araújo (2015), a prática pedagógica é constituída pela proposta 

pedagógica, ação pedagógica e relato de experiência. 

Trata-se de um planejamento (proposta pedagógica) de ações a serem 
realizadas visando à educação dos alunos (ação pedagógica) que, 
posteriormente, são descritas, publicadas (relato de experiência) quando o 
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professor avalia que ela é significativa para seus pares (CAMPOS; ARAÚJO, 
2015, p. 328). 
 

Do mesmo modo, Araújo, Campos e Freitas (2012) apresentam que os 

propósitos da prática pedagógica  

contemplam a construção, a apreensão ou a difusão de conhecimentos 
considerados importantes no processo educativo. Trata-se de colocar 
metodologias pedagógicas em ação, em um ambiente escolar, com o objetivo 
de proporcionar a formação dos alunos (p. 9). 
 

Neste sentido, a Modelagem Matemática, enquanto prática pedagógica, 

proporciona aos estudantes entenderem que, enquanto investigam e modelam em 

grupo uma situação não necessariamente matemática com recursos matemáticos, a 

matemática se torna importante para sua formação e para as situações que encontrará 

na sua vivência dentro e fora da sala de aula. 

Para Blum e Ferri (2009), “ao modelar, a matemática se torna mais significativa 

para os estudantes”7 (p. 47, tradução nossa). Concordamos com os autores pois, por 

meio da Modelagem Matemática, os estudantes podem estar investigando situações 

da sua vivência, seja no espaço escolar (dentro e fora da sala de aula), na sua 

comunidade, na sua família, nos meios tecnológicos (redes sociais, páginas, sites, 

etc.), entre outros. 

No entanto, a Modelagem Matemática tem encontrado empecilhos na sua 

prática na Educação Básica. Blum (1993) aponta alguns obstáculos na utilização da 

Modelagem Matemática na Educação Matemática: 

Obstáculos do ponto de vista de instrução e avaliação: a Modelagem requer 
muito tempo, e não se encaixa nem no programa regular de matemática (que 
é sobrecarregado de qualquer maneira) nem na escola regular ou 
organização da universidade (com 45 minutos de aula e coisas do gênero). 
[...] Obstáculos do ponto de vista do estudante: a Modelagem torna as aulas 
e exames de matemática mais exigentes e menos previsíveis. [...] Obstáculos 
do ponto de vista do professor: a Modelagem torna o ensino mais exigente, 
porque são necessários conhecimentos e qualificações não matemáticos 
adicionais, bem como a capacidade de gerenciar situações abertas em sala 
de aula. Então, o papel do professor é alterado8 (p. 8, tradução nossa). 
 

 
7 By modelling, mathematics becomes more meaningful for learners. 
8 Obstacles from the point of view of instruction and assessment: modelling requires a lot of time, and 
fits neither the regular mathematics syllabus (which is overloaded anyway) nor the regular school or 
university organization (with 45 minute lessons and suchlike).[…] Obstacles from the student's point of 
view: modelling makes mathematics lessons and examinations more demanding and less predictable. 
[…] Obstacles from the teacher's point of view: modelling makes teaching more demanding, because 
additional non-mathematical knowledge and qualifications are required, as well as the ability to manage 
open situation in the classroom. So the teacher's role is changed. 
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É importante estar preparado para as limitações e/ou obstáculos da 

implementação da Modelagem Matemática em sala de aula para, assim, empreender 

práticas mais estruturadas, planejadas e realizar intervenções mais pertinentes no 

desenvolvimento das atividades.  

Ao ensinar matemática por meio da Modelagem Matemática, tem-se por 

objetivo resolver problemas não necessariamente matemáticos com o auxílio da 

matemática. Neste processo de compreensão de uma situação-problema, os 

argumentos essenciais para a resolução são formalizados por meio de um modelo 

matemático (BASSANEZI, 1999). Este modelo auxilia na interpretação da situação e 

no estabelecimento de reflexões e respostas para o problema investigado, bem como 

auxilia na compreensão da matemática presente no modelo e no seu 

desenvolvimento. Neste contexto, “o sentido da Modelagem pode ser mais amplo, 

quando percebemos que modelos matemáticos fundamentam nossas decisões a 

respeito da realidade” (ALMEIDA; DIAS, 2004, p. 23). Desse modo, o processo de 

Modelagem se origina de uma situação da vivência dos estudantes (situação não 

necessariamente matemática) e passa a ser descrito e analisado a partir de um 

modelo matemático construído a partir da, e para a análise da, situação inicial 

(GREEFRATH; VORHÖLTER, 2016). 

Para Greefrath e Vorhölter (2016), “um modelo matemático é uma 

representação do mundo real, que, embora simplificado, corresponde ao original e 

permite a aplicação da matemática”9 (p. 9, tradução nossa). O modelo também pode 

ser visto como um conjunto de equações ou estruturas matemáticas (BASSANEZI, 

1999), por outro lado pode ser entendido como uma representação matemática, sem 

necessariamente uma equação, ou função. Segundo Klüber (2016), 

no trabalho com a Modelagem no nível considerado (Educação Básica), a 
construção dos modelos surge para se ampliar uma ideia, generalizar uma 
situação, e algumas vezes para se resolver uma situação-problema. Na 
Modelagem, nessa forma de concebê-la, o conceito de modelo é ampliado 
para entendê-lo como uma representação, podendo valer-se de vários tipos 
de representações, como: fórmulas, tabelas de preços, equações já 
conhecidas, gráficos, plantas baixas de uma casa, dentre outras. Portanto, 
são pelo menos três maneiras de se entender os modelos: 1) modelos já 
prontos; 2) modelos matemáticos construídos para a resolução dos 
problemas; e 3) modelos não matemáticos. Dessa forma, uma lista de 
supermercado pode ajudar a tomar decisões e a fazer predições (KLÜBER, 
2016, p. 44). 
 

 
9 A mathematical model is a representation of the real world, which—although simplified—matches the 
original and allows the application of mathematics. 
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Para além disso, Burak e Klüber (2016) consideram que 

nessa forma de conceber a Modelagem, o conceito de modelo amplia-se, não 
se restringindo apenas aos modelos matemáticos. Considerando o modelo 
como uma representação, admite-se, nessa concepção, uma lista de preços 
em uma tabela, por exemplo, como capaz de ajudar na tomada de decisões 
(p. 42). 
 

Para Almeida e Vertuan (2011), um modelo matemático pode ser representado 

por equações, tabelas, gráficos, entre outros. 

O modelo matemático, por sua vez, é uma representação simplificada da 
realidade sob a ótica daqueles que a investigam (KEHLE; LESTER, 2003). 
Segundo Lesh (2010), um modelo matemático é um sistema conceitual, 
descritivo ou explicativo, expresso por meio de uma linguagem ou uma 
estrutura matemática, com a finalidade de descrever o comportamento de 
outro sistema e permitir a realização de previsões sobre este outro sistema. 
(ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 114). 
 

Neste sentido, é importante que o modelo seja validado, analisado, verificado, 

sempre de forma coerente e detalhada pelo grupo ou pelos estudantes que o 

desenvolveram, pois, “a aceitação de um modelo, por sua vez, depende 

essencialmente dos fatores que condicionam o modelador, ou seja, dos objetivos e 

recursos disponíveis do sujeito que se propõe a construir/elaborar o modelo” 

(BASSANEZI, 1999, p. 12).  

O modelo é uma parte extremamente importante do processo de Modelagem 

Matemática, pois 

não tem um fim em si só, mas a sua construção, ao mesmo tempo que 
contribui para a resolução de um problema, também viabiliza a 
sistematização do conteúdo matemático que emerge dessa construção. 
Nesse sentido, a obtenção de um modelo não é o objetivo último de uma 
atividade de modelagem matemática, mais importante do que o modelo 
obtido é o processo utilizado, a análise crítica e sua inserção no contexto 
sociocultural (TORTOLA; ALMEIDA, 2013, p. 625). 
 

Bassanezi (1999) considera que um modelo pode ser interessante para um 

matemático, porém inadequado para um pesquisador, quando este for utilizá-lo. De 

forma análoga, um modelo pode ser satisfatório para um estudante, mas não para 

outro, pode parecer certo para um, mas não para outro, uma vez que podem ser 

considerados vários caminhos para sua construção. Neste contexto, por não haver 

um único encaminhamento de resolução, nem mesmo uma única resposta plausível, 

faz-se importante discutir as diferentes respostas e resoluções no âmbito da sala de 

aula, de modo a valorizar as soluções e discutir as diferentes matemáticas presentes 

nelas. Assim, torna-se extremamente importante o trabalho em grupo, podendo 

potencializar o desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática. 
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1.2 Trabalho em grupo em práticas de Modelagem Matemática 

 

Muito do que acontece e tem relevância para a sociedade passa pela análise e 

validação de um grupo. Do mesmo modo, consideramos importante que as atividades 

realizadas em sala de aula sejam empreendidas no âmbito de um grupo, isso porque 

compartilhamos do entendimento de que a aprendizagem se dá na interação do 

sujeito com materiais e sujeitos com diferentes experiências e ideias.  

Para Blum e Ferri (2009), 

talvez a descoberta mais importante seja a seguinte: os professores são 
indispensáveis, existe uma distinção fundamental entre os estudantes que 
trabalham de forma independente, com o apoio do professor e com os 
estudantes trabalhando sozinhos. Isso pode soar bastante trivial, mas não é 
de todo trivial10 (p. 51, tradução nossa). 
 

Atualmente, ainda temos um ensino centrado no professor, cabendo a ele 

explicar, apresentar exemplos, definir o que os estudantes devem fazer e ficar 

andando pela sala de modo a dizer o que os estudantes estão errando e como eles 

devem fazer para melhorar. Quando falamos em Modelagem Matemática, algumas 

pessoas, que tem como referência esse ensino centrado no professor, podem ter a 

ideia de que fazer Modelagem é deixar os estudantes trabalhando sem que o 

professor precise fazer nada, o que também é uma ideia errônea. O que precisa 

acontecer na verdade é o professor dar autonomia aos estudantes, tempo para eles 

trabalharem, mas estar atento a tudo que eles fazem de modo a fazer intervenções 

que sejam pertinentes. 

Como exemplo, Blum e Ferri (2009), apresentam uma figura (Figura 1), de um 

best-seller alemão, atentando para uma visão errada/equivocada sobre a 

aprendizagem dos estudantes. Para os autores, deveria ser justamente o oposto. 

Vejamos a Figura 1. Na parte inicial, apresenta o professor deixando os estudantes 

trabalharem sozinhos, onde diz unusual and right (incomum e certo, tradução nossa). 

Mais abaixo, verifica-se o professor como mediador, e diz usual and wrong (comum e 

errado, tradução nossa). Porém, nas pesquisas dos últimos anos, percebemos a 

importância do professor como mediador, agindo de forma atenta para fazer 

intervenções quando julgar necessário. 

 
10 Perhaps the most important finding is the following: Teachers are indispensable, there is a 
fundamental distinction between students’ working independently with teacher’s support and students’ 
working alone. This may sound rather trivial but it is not at all trivial. 
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Figura 1: Visão equivocada sobre a aprendizagem dos estudantes segundo Blum e Ferri (2009). 

Fonte: Blum e Ferri (2009, p. 51). 

 

É indispensável que os estudantes desenvolvam as atividades mediados pelo 

professor, porém, embora os autores não mencionem, não se deve ficar apenas na 

relação professor/estudante. Para além desta relação, observa-se a importância do 

trabalho dos estudantes em grupo (relação estudante/estudante). 

O envolvimento entre os estudantes potencializa o desenvolvimento da 

atividade, até porque muitas das dúvidas que surgem neste momento podem 

desencadear a construção de conhecimentos não vistos até então. Segundo Almeida 

e Dias (2004), “a interação social tem um lugar importante na construção do 

conhecimento” (p. 22). 

Nas aulas de matemática, a Modelagem Matemática tende a intensificar o 

desenvolvimento das atividades em grupo, estabelecendo vínculos entre os 

estudantes e entre eles e o professor. Almeida e Vertuan (2011) afirmam que  

Os interesses e conhecimentos de cada grupo de alunos envolvido com 
atividades de Modelagem, remetem a resoluções que podem fazer uso de 
diferentes conceitos matemáticos. Neste sentido, ao compartilhar as 
diferentes resoluções, os alunos tanto põem em evidência aquilo que sabem 
e pensam a respeito do assunto em questão, quanto conhecem outros modos 
de pensar sobre o assunto – em termos da matemática usada e das hipóteses 
e simplificações realizadas (p. 113). 
 

O desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática em grupo parece 

gerar a colaboração dos integrantes. Browm e Redmond (2007) compartilham desta 

ideia e afirmam que no espaço colaborativo, além de construir conhecimento em 

grupo, também desenvolvem “uma consciência do ‘eu’ como operacional com 
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ferramentas da matemática”11 (p. 170), ou seja, compreendem a matemática e como 

utilizá-la nas situações fora da sala de aula. 

As atividades de Modelagem também podem envolver sujeitos além do 

professor e estudante. Por exemplo, em uma pesquisa realizada em uma cidade do 

oeste do Paraná, o conhecimento que as zeladoras tinham sobre a produção das 

plantas da horta auxiliou nos cálculos de produção desta horta (SCHRENK; 

VERTUAN, 2018). Para Almeida e Ferruzzi (2009), as atividades de Modelagem 

Matemática, proporcionam, além do professor e estudantes, “interação com pessoas 

de fora do ambiente escolar (profissionais da área do problema em questão, 

população em geral, professores de outras áreas, etc.)” (p. 122). As autoras também 

afirmam que estas práticas certamente contribuem para a construção do 

conhecimento dos estudantes. 

Desse modo, na Educação Matemática, os trabalhos em grupo que acontecem 

por meio de atividades de Modelagem Matemática intensificam a compreensão da 

matemática e expande os vínculos12 entre os estudantes. Ainda mais, tornam-se base 

para que o estudante, além de aprender os conteúdos escolares, possa compreender 

sua própria realidade e fortalecer seus vínculos sociais (CALDEIRA, 2009). 

Assim, a Modelagem Matemática parece proporcionar o trabalho em grupo e a 

construção de conceitos matemáticos de forma não linear13. O desenvolvimento de 

uma atividade, todavia, pode passar por algumas fases, como apresentamos a seguir. 

 

1.3 Atividade de Modelagem Matemática 

 

Como podemos reconhecer uma atividade de Modelagem Matemática? 

Almeida, Silva e Vertuan (2012) afirmam que 

uma atividade de Modelagem Matemática tem em uma situação problemática 
a sua origem e tem como característica essencial a possibilidade de abarcar 
a cotidianidade ou a relação com aspectos externos a matemática (p. 15). 
 

 
11 An awareness of the “self” as operating with tools of mathematics. 
12 Vínculo no sentido de os estudantes compartilharem experiências que são úteis no desenvolvimento 
das atividades de Modelagem Matemática. 
13 A construção de conceitos de forma não linear significa que não segue necessariamente o currículo 
proposto para cada ano letivo. Ou seja, na atividade de Modelagem Matemática, os conceitos são 
trabalhados conforme vão sendo necessários para o desenvolvimento da atividade. Por isso é 
necessário o professor estar ciente da atividade que vai desenvolver com os estudantes, preparado 
para os possíveis caminhos que ela pode tomar e estar apto a se aventurar por caminhos não 
vislumbrados a priori. 
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Os autores apresentam na Figura 2 os elementos que caracterizam uma 

atividade de Modelagem Matemática. 

 

 
Figura 2:: Elementos que caracterizam uma atividade de Modelagem Matemática. 

Fonte: Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 17). 

 

Os autores descrevem sobre estes elementos: 

O início é uma situação problema; os procedimentos de resolução não são 
predefinidos e as soluções não são previamente conhecidas; ocorre a 
investigação de um problema; conceitos matemáticos são introduzidos ou 
aplicados; ocorre a análise da solução (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012, 
p. 17). 
 

Burak e Martins (2015) e Burak e Klüber (2016) sugerem que o 

desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática passe por cinco etapas: 

escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento do(s) problema(s); resolução 

do(s) problema(s) e o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema; 

e análise crítica da(s) solução(ões). 

Burak e Klüber (2016) explicam detalhadamente cada uma destas etapas 

Escolha do tema: parte de temas propostos pelo grupo envolvido, [...] 
envolvem brincadeiras, esportes, atividades industriais, econômicas, 
comerciais, prestação de serviços e outros de interesse do grupo ou dos 
grupos. [...] os temas surgem como curiosidade, uma situação problema ou, 
ainda, a partir de uma questão mais específica. 
Pesquisa exploratória: importante para o desenvolvimento, no grupo ou nos 
grupos, da experiência de campo, ajudando a formar um comportamento 
mais atento, mais sensível e mais crítico, que são atributos importantes na 
formação de uma postura investigativa. [...] Essa etapa, além de favorecer a 
coleta dos dados de forma criteriosa, pode contribuir com aspectos de uma 
formação envolvendo valores, atitudes e um espírito mais crítico. 
Levantamento do(s) problema(s): dá-se a partir dos dados coletados na etapa 
da pesquisa exploratória. [...] na Modelagem Matemática, os problemas 
apresentam características distintas dos problemas apresentados pela 
maioria dos livros textos: são elaborados a partir dos dados coletados na 
pesquisa exploratória; estimulam a busca e a organização dos dados; 
possuem, geralmente, caráter genérico, o que exige esforço e reflexão por 
parte de estudantes e professor; favorecem a compreensão de uma 
determinada situação; incentivam a participação ativa do aluno nas 
discussões e elaboração. 
Resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento do conteúdo matemático 
no contexto do tema: na Modelagem Matemática, esse momento é 
fundamentalmente rico, visto que favorece o trabalho com os conteúdos 
matemáticos que, assim, ganham importância e significado. [...] É, também, 
o momento em que se pode oportunizar a construção dos modelos 
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matemáticos que, embora simples, se transformam em oportunidades ricas e 
importantes para a formação do pensar matemático.  
Análise crítica da(s) solução(ões): favorece o desenvolvimento do 
pensamento crítico e da argumentação lógica, discutindo, também, a 
coerência da solução do(s) problema(s) às situações da realidade estudada. 
É um momento importante para a discussão de aspectos relacionados à 
Matemática, à Sociedade, à Cultura, à Economia e à Política. (2016, p. 39). 
 

Almeida, Silva e Vertuan (2012) sugerem em um diagrama (Figura 3) as fases 

da Modelagem Matemática, bem como as ações cognitivas dos estudantes enquanto 

desenvolvem uma atividade de Modelagem Matemática. 

 

 
Figura 3: Fases da Modelagem Matemática e as ações cognitivas dos estudantes. 

Fonte: Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 19). 

 

A Figura 3 ilustra as ações cognitivas dos estudantes e sua relação com as 

diferentes fases do desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática. 

Quando o aluno se depara com uma situação-problema que pretende 
investigar, inicialmente precisa compreender o problema fazendo algumas 
aproximações ou idealizações, chegando ao que denominamos 
representação mental da situação. [...] A partir da representação mental da 
situação, os envolvidos com a atividade de modelagem precisam identificar o 
problema e definir metas para a sua resolução. A formulação de um problema 
para uma situação requer a estruturação e/ou simplificações deliberadas das 
informações acerca da situação. [...] Compreender a situação-problema por 
meio da matemática implica procurar respostas para o problema suscitado 
por essa situação – respostas fundamentadas em uma interpretação 
matemática para o problema. [...] Identifica-se, assim, a ação de 
“matematização” que culmina na construção de um modelo matemático e é 
fundamentada na definição e no julgamento de hipóteses que guiam a 
construção do modelo. [...] A construção e/ou resolução de um modelo 
matemático com vistas a apresentar resultados matemáticos para o problema 
requer o domínio de técnicas e procedimentos matemáticos e uma 
coordenação adequada das diferentes representações associadas aos 
objetos matemáticos. [...] A análise de uma resposta para o problema obtida, 
inicialmente em termos de resultados matemáticos por meio do modelo 
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matemático, constitui um processo avaliativo realizado pelos envolvidos na 
atividade. [...] Finalmente, o desenvolvimento de uma atividade de 
Modelagem Matemática culmina com a comunicação de uma resposta do 
problema para outros. Essa comunicação implica essencialmente o 
desenvolvimento de uma argumentação que possa convencer aos próprios 
modeladores e àqueles aos quais esses resultados são acessíveis de que a 
solução apresentada é razoável e é consistente, tanto do ponto de vista da 
representação matemática e dos artefatos matemáticos a ela associados, 
quanto da adequação desta representação para a situação em estudo 
(ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012, p. 17). 
 

Arseven (2015) apresenta como pode se desenvolver uma atividade de 

Modelagem Matemática 

Em primeiro lugar, a situação-problema deve ser entendida pelo estudante, 
ou seja, "o modelo da situação" é formado. Depois disso, a situação é 
estruturada e transformada em "modelo real". O estudante deve decidir sobre 
o que vale a pena fazer neste momento. Durante o processo de 
matematização, que corresponde ao terceiro passo, o estudante transforma 
"o modelo real" em "modelo matemático". O estudante realiza "um trabalho 
matemático (cálculo, resolução de desigualdades etc.)" e atinge "os 
resultados matemáticos" na quarta etapa. Resultados reais no cotidiano são 
interpretados e verificados durante o quinto passo. Finalmente, as possíveis 
soluções do problema são apresentadas e sugestões são feitas sobre o 
problema14 (p. 975, tradução nossa). 
 

Greefrath e Vorhölter (2016), apresentam o que denominam ciclo de 

Modelagem e exemplificam o ciclo a partir dos registros escritos da resolução de um 

problema (Figura 4). 

 
Figura 4: Ciclo de Modelagem Matemática para Greefrath e Vorhölter. 

Fonte: Greefrath e Vorhölter (2016, p. 11). 

 
14 Firstly, the problem situation should be understood by the student, that is to say, "the situation model" 
is formed. After that, the situation is structured and turned into "a real model". The student should decide 
especially on what is worth doing at this point. During the mathematizing process, which corresponds to 
the third step, the student turns "the real model" into a "mathematical model". The student conducts "a 
mathematical work (calculation, solving inequalities etc.)" and reaches "the mathematical results" at the 
fourth step. Real results in the daily life are interpreted and verified during the fifth step. Finally, the 
possible solutions of the problem are presented and suggestions are made regarding the problem. 
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Os autores explicam que 

Para calcular o volume de areia em um contêiner, o problema deve ser 
simplificado primeiro, por exemplo, assumindo que a areia esteja distribuída 
uniformemente no contêiner, com o nível de preenchimento correspondendo 
aproximadamente ao parapeito de carga. A espessura do material do 
recipiente também não precisa ser incluída, permitindo assim que as 
dimensões externa e interna do recipiente sejam iguais. Também é razoável 
supor que o contêiner não tenha amassados ou outras irregularidades. Para 
representar matematicamente a parte cheia do recipiente, ele pode ser 
identificado com um prisma trapezoidal. Usando este modelo, os respectivos 
cálculos fornecerão uma solução matemática. Esta solução pode ser 
interpretada como o volume da areia. [...] O problema que envolve o volume 
de areia no contêiner é um problema do mundo real. As primeiras 
simplificações em nível factual levam ao que é chamado de modelo do mundo 
real. Posteriormente, isso é transferido para um modelo matemático, usado 
para calcular uma solução matemática. O resultado é aplicado ao problema 
da vida real15 (GREEFRATH; VORHÖLTER, 2016, p. 10, tradução nossa). 
 

Stillman et al. (2007), por sua vez, propõem uma estrutura para a 

implementação da Modelagem Matemática, como mostra a Figura 5. 

 

 
Figura 5: Processo de Modelagem. 

 
15 In order to calculate the volume of sand in a container, the problem must first be simplified by, for 
instance, assuming the sand is evenly distributed in the container, with the fill level roughly matching 
the loading sill. The material thickness of the container also need not be included, thus allowing the 
outer and the inner dimensions of the container to be equal. It is also reasonable to assume that the 
container has no bumps or other irregularities. In order to transfer the filled part of the container into 
mathematics, it can be identified with a trapezoidal prism. Using this model, the respective calculations 
will provide a mathematical solution. This solution can be interpreted as the volume of the sand. [...] The 
problem involving the volume of the sand in the container is a real-world problem. The first simplifications 
on a factual level lead to what is called a real-world model. Afterwards this is transferred to a 
mathematical model, which is used to calculate a mathematical solution. The result is then applied to 
the real-life problem. 
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Fonte: traduzido de Stillman et al. (2007, p. 690)16. 

 

O processo acontece no sentido horário e as flechas mais espessas 

representam a transição entre as etapas, e, caso a avaliação seja satisfatória, 

apresenta-se o resultado, se não for, inicia-se um novo ciclo. Os autores caracterizam 

as etapas de 1 a 7 como atividades cognitivas e afirmam que o ciclo está longe de ser 

linear e necessita de uma atividade metacognitiva, indicadas pelas flechas na direção 

inversa. Esta atividade metacognitiva se alinha à intenção desta pesquisa em relação 

à tomada de consciência, tema do próximo capítulo. 

Blum e Ferri (2009) e Blum (2015) também apresentam um ciclo de Modelagem 

de sete passos, com algumas proximidades ao esquema de Stillman et al. (2007). 

 

 
Figura 6: Ciclo de Modelagem. 

 

16  
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Fonte: traduzido de Blum e Ferri (2009, p. 46)17. 

 

Neste ciclo, assim como no ciclo de Greefrath e Vorhölter, há uma separação 

entre matemática e realidade. Parte-se de uma situação-problema real, tendo em 

seguida um modelo da situação-problema. Neste momento o modelo é estruturado e 

simplificado, construindo o modelo real. Depois, o modelo real é formulado 

matematicamente, passando para o modelo matemático. Neste momento é realizado 

o trabalho matemático, o desenvolvimento de cálculos, chegando no resultado 

matemático. Então interpreta-se o resultado comparando com a situação real. Caso o 

resultado seja avaliado e aprovado, é apresentado/utilizado. Caso contrário, segundo 

o ciclo, é realizado novo processo, revisitando o modelo da situação-problema e 

seguindo as etapas novamente. 

Blum (2015) admite que os esquemas têm forças e fraquezas, mas considera 

esse modelo particularmente útil para análises cognitivas, ideia já sustentada por Blum 

e Ferri (2009). Como obstáculo, consideram que 

o passo 6 ‘validação’ parece ser particularmente problemático. 
Principalmente, os estudantes não checam se as soluções de tarefas são 
razoáveis e apropriadas, o professor parece estar exclusivamente 
responsável pela correção das soluções18 (p. 48, tradução nossa). 
 

Realizar atividades de Modelagem na condição de professores que ensinam 

matemática, implica reconhecer as possibilidades de trabalho com Modelagem, bem 

como as ações que os estudantes desempenham no desenvolvimento das atividades. 

Para isso, é relevante considerar, ainda, o nível de escolaridade em que se deseja 

 

17  
18 Step 6 “validating” seems to be particularly problematic. Mostly, students’ do not check at all whether 
there task solutions are reasonable and appropriate, the teacher seems to be exclusively responsible 
for the correctness of solutions. 



39 
 

realizar a atividade e as condições (em relação ao conhecimento matemático) em que 

os estudantes se encontram. Considerando a especificidade deste trabalho, 

trataremos, agora, sobre a Modelagem Matemática no Ensino Fundamental, uma vez 

que a coleta de dados desta pesquisa se deu neste nível de ensino. 

 

 

1.4 Modelagem Matemática nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

 

Na introdução apresentamos que o foco da nossa pesquisa está na Educação 

Matemática nos níveis de escolaridade relacionados à transição dos Anos Iniciais para 

os Anos Finais do Ensino Fundamental, quintos e sextos anos, com atividades de 

Modelagem Matemática nestes níveis. Neste sentido, consideramos importante olhar 

para as pesquisas que se dedicaram à Modelagem Matemática nos Anos Iniciais e 

Finais do Ensino Fundamental. 

Embora a literatura aponte para um número maior de pesquisas em Modelagem 

Matemática, na perspectiva da Educação Matemática, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio (SILVA; KLUBER, 2012), pesquisas nos Anos Iniciais 

tem ganhado força nos últimos anos, atentando para aspectos relacionados à 

aprendizagem do estudante e à relação da matemática com as suas vivências 

(ENGLISH, 2007), bem como relacionados à compreensão dos conceitos que as 

crianças já possuem e quais conteúdos são mais difíceis para elas compreenderem 

(BORBA; CURI, 2016). Além disso, segundo Tortola e Almeida (2016), 

alunos dos Anos Iniciais, ainda que conheçam pouca matemática, pois estão 
no início de sua jornada escolar, trazem consigo conhecimentos matemáticos 
produzidos antes mesmo de seu ingresso na escola e, assim como alunos de 
outros níveis de escolaridade, são os seus conhecimentos que eles utilizarão 
para investigar situações-problema (p. 87). 
 

Nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, os estudantes já lidam com 

situações na sua vivência que envolvem a matemática, seja ao frequentar o mercado, 

praticar algum esporte, entre outros, as situações-problema se apresentam como 

forma de incentivar os estudantes a aprender matemática, mesmo que eles não 

percebam essa intencionalidade e centrem suas atenções em resolver os problemas. 
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Para English (2007), “é importante ressaltar que a Modelagem precisa ser 

integrada ao currículo da escola primária e não reservada para o ensino médio e para 

além dele, como tem sido tradicionalmente”19 (p. 276, tradução nossa). 

Tortola e Almeida (2016) apresentam argumentos que “podem ser utilizados 

para apoiar a defesa de English (2007) do uso da Modelagem Matemática já nos 

primeiros anos escolares” (p. 88). 

1) promover a criatividade e fomentar atitudes de resolução de problemas; 2) 
gerar, desenvolver e qualificar um potencial crítico para o uso de matemática 
em situações extra matemáticas; 3) preparar os alunos para praticar 
aplicações e modelagem, seja no presente ou no futuro; 4) estabelecer uma 
imagem de matemática equilibrada e representativa, em relação a suas 
características e papel no mundo; e 5) avaliar a aquisição e entendimento de 
conceitos, noções e métodos matemáticos (TORTOLA; ALMEIDA, 2016, p. 
88). 
 

Para Burak e Martins (2015),  

a discussão que se faz necessária no ensino de matemática, principalmente 
nos Anos Iniciais, passa, necessariamente, pela utilização de metodologias 
que favoreçam o pensar e o fazer matemático, desenvolvendo conceitos e 
construindo o conhecimento mais global (p. 110). 
 

Neste sentido, segundo Almeida e Tortola (2014), a Modelagem Matemática 

nos Anos Iniciais oportuniza que os estudantes construam seu conhecimento de 

matemática, embora nesse nível de ensino, em geral, os estudantes não têm acesso 

ao formalismo da matemática presente nos outros níveis. 

Assim, a introdução da modelagem matemática nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental representa uma oportunidade para alunos desse nível de 
escolaridade construir seu conhecimento em matemática mediado por 
diferentes jogos de linguagem e possibilitando a familiarização com as regras 
da linguagem matemática (ALMEIDA; TORTOLA, 2014, p. 140). 
 

Neste nível escolar, é importante que o professor tenha paciência e esteja 

atento durante a atividade, pois os estudantes utilizam suas próprias formas de 

representar seus “modelos” e não estão familiarizados com letras para expressar 

variáveis ou outras formas de modelos mais elaborados (SCHELLER; BONOTTO; 

VIALI, 2016). Por isso, é importante que as atividades sejam apropriadas a cada 

turma, de modo que os estudantes se familiarizem aos poucos, compreendendo o 

processo de Modelagem Matemática e relacionando o que fazem frente à situação 

investigada. De acordo com Kaminski e Boscarioli (2018), 

é possível trabalhar com MM mesmo nos Anos Iniciais, adaptando a 
abordagem às necessidades da turma. Quanto mais cedo os estudantes 
forem estimulados a pensar em situações-problemas de forma crítica e a 

 
19 Importantly, modelling needs to be integrated within the primary school curriculum and not reserved 
for the secondary school years and beyond as it has been traditionally. 
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buscar soluções a partir de pesquisas, investigações, análises, mais 
significativos serão os resultados para o ensino e aprendizagem da 
matemática e para a sua formação crítica (p. 1547). 
 

English (2007) afirma que “a natureza interdisciplinar da Modelagem 

Matemática significa que podemos criar problemas que podem ajudar a unificar 

algumas das inúmeras ideias centrais dentro do currículo primário”20 (p. 282, tradução 

nossa). Ou seja, nos Anos Iniciais o mesmo professor pode trabalhar as diferentes 

disciplinas: língua portuguesa, matemática, história, geografia, entre outros (com 

algumas alterações dependendo da escola). Este formato facilita o planejamento de 

forma interdisciplinar por parte deste professor. 

Para Niss (2012)  

a boa notícia é que os modelos e modelagens podem ser efetivamente 
ensinados de modo a serem aprendidos pelos estudantes em vários níveis, 
mas isso requer investimentos e esforços em termos de design cuidadoso e 
focado e de ambientes e atividades de ensino e aprendizagem, e em termos 
de tempo suficiente para as atividades projetadas para se desdobrar. Faz 
parte dessa constatação que a habilidade de Modelagem genuína não pode 
ser desenvolvida com os estudantes por meio de ensino com foco em 
exemplos estilizados e estereotipados, na esperança de que isso resulte em 
transferência para situações e tarefas reais de Modelagem21 (p. 51, tradução 
nossa). 
 

Giongo e Kuhn (2016) apresentam uma dificuldade identificada em uma prática 

de Modelagem Matemática em um quinto ano do Ensino Fundamental:  

a resistência dos alunos diante de algumas propostas que necessitavam de 
maior reflexão, argumentação e envolvimento de sua parte. Foi algo que, de 
certa forma, pode não ter sido comum nas aulas de matemática 
experienciadas por eles anteriormente (p. 19). 
 

Porém, mesmo os autores afirmam que a constatação não é regra e que pode 

não acontecer a mesma coisa em outra turma. Para Luna, Souza e Santiago (2009), 

quando os alunos das séries iniciais desenvolvem uma atividade de 
Modelagem, eles ampliam as suas competências matemáticas, tornando-se 
hábeis na resolução de problemas e no processo de Modelagem, além de 
serem mais propensos a desenvolverem outras atividades pautadas em 
situações reais, com enfoque interdisciplinar (p. 140). 
 

Madruga e Breda (2017) apresentam aspectos considerados importantes nas 

práticas de Modelagem Matemática nos Anos Iniciais presentes em pesquisas 

 
20 The interdisciplinary nature of mathematical modelling means that we can create problems that can 
help unify some of the myriad core ideas within the primary curriculum. 
21 The good news is that models and modelling can in fact be taught effectively so as to be learnt by 
students at various levels, but this requires investments and efforts in terms both of careful and focused 
design and of teaching and learning environments and activities, and in terms of sufficient time for the 
activities designed to unfold. It is part of this finding that genuine modelling skill cannot be developed 
with students by way of teaching focusing on stylised and stereotypical examples in the hope that this 
will result in transfer to real modelling situations and tasks. 
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realizadas até 2016: interesse dos estudantes partindo do que eles 

entendem/vivenciam; mudança na prática pedagógica dos professores; dificuldades 

de implementação da Modelagem Matemática nos Anos Iniciais; interseção entre a 

Modelagem Matemática e outras tendências; diferentes formas de conduzir a 

atividade de Modelagem Matemática; reflexões e considerações sobre o pensamento 

matemático dos estudantes e os processos cognitivos mobilizados durante o processo 

de Modelagem Matemática. Desta forma, segundo Mousolides, Sriraman e Christou 

(2007), 

é imperativo que os educadores matemáticos levem os estudantes para além 
das experiências tradicionais de sala de aula, onde a resolução de problemas 
raramente amplia seu pensamento ou habilidades matemáticas ou onde as 
competências de Modelagem são desenvolvidas22 (p. 37, tradução nossa). 
 

A realização de atividades de Modelagem Matemática independe do nível de 

ensino, desde que o professor esteja preparado para desenvolver as atividades de 

forma que leve os estudantes a pensarem matematicamente sobre as situações-

problema propostas, pois, tanto nos Anos Iniciais quanto nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental a matemática tem espaço importante no processo de ensino e 

aprendizagem e na preparação do sujeito. 

Consideramos que, no Ensino Fundamental, tanto nas séries iniciais como 
nas finais, a prioridade deve ser a construção do conhecimento matemático, 
que inclui a formação de conceitos, a ideia de número, a construção das 
propriedades dos números e das figuras, a construção dos pensamentos 
geométrico e algébrico, dentre outros. (BURAK; MARTINS, 2015, p. 104). 
 

Neste momento consideramos significativo identificar as últimas pesquisas em 

Modelagem Matemática que abordam especificamente o quinto e sexto ano do Ensino 

Fundamental e que constam nos anais dos últimos eventos que apresentam trabalhos 

na perspectiva da Educação Matemática. Os eventos selecionados para este texto 

foram: XV Encontro Paranaense de Educação Matemática – EPREM (2019), VIII 

Encontro Paranaense sobre Modelagem na Educação Matemática – EPMEM (2018), 

XI Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática – CNMEM 

(2019) e XIII Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM (2019). 

Para a verificação inicial nos anais dos referidos eventos, consideramos para 

além do título das pesquisas, os autores, o ano (quinto, sexto ou os dois) e o objetivo 

de cada trabalho. Para cada evento, elaboramos um quadro com estas informações. 

 
22 It is imperative that mathematics educators take students beyond the traditional classroom 
experiences, where problem solving rarely extends their thinking or mathematical abilities or where 
modeling competencies are developed. 
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Nos anais do XV EPREM (evento realizado em 2019), identificamos seis 

trabalhos, sendo quatro trabalhos com Modelagem Matemática no quinto ano e dois 

trabalhos com Modelagem Matemática no sexto ano. 

 

Quadro 1: Trabalhos que envolvem quinto(s) e/ou sexto(s) ano(s) identificados no XV EPREM. 

Título Autores 
Ens. 

Fund. 
Objetivo da pesquisa 

RE: Modelagem 
Matemática Desenvolvida 
nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental: um 
Relato de Experiência 

DUARTE, A. A. 
LIVI, A. 
VERTUAN, R. E. 

5º 
ano 

O presente trabalho visa apresentar uma 
reflexão quanto a primeira experiência da 
professora-pesquisadora em uma 
atividade de Modelagem Matemática com 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
- Anos Iniciais (p. 4). 

CC: Esses Carros 
Existem? Uma Atividade 
de Modelagem 
Matemática com 
Miniaturas 

FADIN, C. 
REZENDE, M. F. 
TORTOLA, E. 

5º 
ano 

Elaborar compreensões a respeito da 
produção de modelos matemáticos por 
alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 
em uma atividade de Modelagem 
Matemática (p. 1). 

CC: As Hipóteses 
Definidas pelos Alunos 
em uma Atividade de 
Modelagem Matemática 

JUNIOR, A. P.  
ALMEIDA, L. M. 
W. 

6º 
ano 

Apresentar a análise de uma atividade de 
modelagem matemática desenvolvida 
com alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do 
Estado do Paraná. Por meio de uma 
abordagem qualitativa olhamos para a 
formulação de hipóteses dos alunos na 
atividade Brigada Escolar (p. 1). 

RE: Uma Atividade de 
Modelagem Matemática 
Visando uma 
Aprendizagem 
Significativa com Alunos 
6º Ano do Ensino 
Fundamental 

MARTON, C. I. 
SILVA, K. A. P. 
ARRUDA, S. M. 

6º 
ano 

O presente trabalho relata uma atividade 
de modelagem matemática, desenvolvida 
com alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental em uma escola pública da 
região de Londrina. A atividade - “Prato 
Colorido”, descrita em Almeida, Silva e 
Vertuan (2012) – foi proposta pela 
professora com o intuito de responder o 
seguinte problema de pesquisa: O 
desenvolvimento de uma atividade de 
Modelagem Matemática pode contribuir 
para uma Aprendizagem Significativa? (p. 
1). 

RE: Fazendo Slime: um 
Relato Sobre uma 
Atividade de Modelagem 
Matemática em uma 
Turma de 5º Ano do 
Ensino Fundamental 

PALMA, R. M. 
VERTUAN, R. E. 

5º 
ano 

O presente artigo relata a realização de 
uma atividade de Modelagem Matemática 
feita com alunos de um quinto ano do 
Ensino Fundamental [...] A atividade de 
Modelagem sobre o “Slime” apoiou-se na 
investigação das seguintes indagações: 
Quanto de ingredientes precisamos 
providenciar para fazer slime para todos 
os componentes do nosso grupo? E 
quanto isso custaria? (p. 1). 

CC: A Introdução do 
Conceito de Porcentagem 
em uma Turma de 5º Ano 
do Ensino Fundamental 
por meio de uma 
Atividade de Modelagem 
Matemática 

VIANA, E. R. 
VERTUAN, R. E. 

5º 
ano 

Este trabalho tem por objetivo discutir a 
inserção do conceito de porcentagem na 
sala de aula durante o desenvolvimento 
de uma atividade de Modelagem 
Matemática, mais especificamente, busca 
refletir sobre: como sistematizar a 
inserção de um novo conceito matemático 
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por meio de uma atividade de Modelagem 
Matemática? A atividade foi desenvolvida 
com alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental (p. 1). 

Fonte: dos autores. 

 

Nos anais do VIII EPMEM (evento realizado em 2018), identificamos dez 

trabalhos, sendo cinco trabalhos com Modelagem Matemática no quinto ano e cinco 

trabalhos com Modelagem Matemática no sexto ano. 

 

Quadro 2: Trabalhos que envolvem quinto(s) e/ou sexto(s) ano(s) identificados no VIII EPMEM. 

Título Autores 
Ens. 

Fund. 
Objetivo da pesquisa 

RE: Que Delícia! Vamos 
Aprender com a Pizza? 

ESPANHOL, F. C. 
S. 
CARARO, E. F. F. 
COSTA, R. E. W. 

6º ano 

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 
(p. 1). 

RE: E quando os Alunos 
Escolhem o Funk? 

KACZMAREK, D. 
BURAK, D. 

6º ano 

Partimos da interrogação: como trabalhar 
com o tema funk a partir de uma escolha 
dos estudantes, em sala de aula de 
Matemática? (p. 1). 

PSA: Modelagem 
Matemática e 
Pensamento 
Computacional no 5º 
Ano do Ensino 
Fundamental 

KAMINSKI, M. R. 
BOSCARIOLI, C. 

5º ano 

Uma experiência realizada com 
estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola pública [...], 
na qual foi utilizado Scratch para criação 
de jogos pelos estudantes na perspectiva 
da Modelagem Matemática e 
desenvolvimento do Pensamento 
Computacional (p. 1). 

RE: Uma Atividade de 
Modelagem Matemática 
para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

LOVO, E. S. 
SILVA, K. P. 
DALTO, J. O. 

5º ano 

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 (p. 
1). 

RE: Vamos Trocar 
Figurinhas? 
Relato de uma 
Experiência com 
Modelagem Matemática 
no Sexto Ano do Ensino 
Fundamental 

MATEUS, L. B. 
BRAZ, B. C. 
KATO, L. A. 

6º ano 

Introduzir um novo conceito matemático: 
o princípio fundamental da contagem, por 
meio da Modelagem Matemática (p. 1). 

PSA: A Modelagem 
Matemática como 
Metodologia Alternativa 
nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

ROCHA, M. R. 
ABDANUR, P. 

5º ano 

Verificar como o uso da Modelagem 
Matemática pode contribuir para o ensino 
e aprendizagem de matemática nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental (p. 5). 

RE: Modelagem 
Matemática no Ensino 

SANTOS, C. T. B. 6º ano 
Relatar a experiência vivida por três 
professores de matemática no 
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Fundamental: uma 
Possibilidade para 
Explorar o Conceito de 
Área 

CALHEIROS, K. J. 
M. 
CARVALHO, F. J. 
R. 

planejamento e execução de uma 
atividade envolvendo o conceito de área 
para turmas do sexto ano do Ensino 
Fundamental (p. 1). 

PSA: Modelagem 
Matemática: uma 
Metodologia Possível no 
Estudo da Geometria, 
Grandezas e Medidas 

SCHIMITZ, R. M. 
C. 

6º ano 

Apresentar uma prática de sala de aula 
realizada com alunos do 6º ano de um 
colégio particular [...], com a aplicação da 
modelagem matemática na construção 
de pipas em sala de aula para o estudo 
da geometria, grandezas e medidas (p. 
1). 

RE: Alimentação 
Saudável: uma 
Experiência com 
Modelagem Matemática 
nos Anos Iniciais 

VIANA, E. R. 
SILVA, K. A. P. 
VERTUAN, R. E. 

5º ano 

Relatar uma experiência de Modelagem 
Matemática, empreendida com alunos 
dos Anos Iniciais, aludindo ao tema 
alimentação saudável (p. 1). 

CC: Modelagem 
Matemática nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental a Partir do 
Enfoque por 
Competências 

ZANELLA, M. S. 
KATO, L. A. 

5º ano 

Identificar o desenvolvimento de 
competências em uma tarefa de 
Modelagem Matemática e relacioná-las à 
mobilização de teoremas em ação (p. 1). 

Fonte: dos autores. 

 

Nos anais do XI CNMEM (evento realizado em 2019), identificamos dois 

trabalhos com Modelagem Matemática no sexto ano. 

 

Quadro 3: Trabalhos que envolvem quinto(s) e/ou sexto(s) ano(s) identificados no XI CNMEM. 

Título Autores 
Ens. 

Fund. 
Objetivo da pesquisa 

CC: Modelagem 
Matemática e 
Dialogicidade: uma 
Parceria para as 
Competências Estatística 
- Coleta, Análise e 
Reflexões de Dados 

DUARTE, M. A. 
PAGUNG, N. M. 
D. 
CHAVES, R. 

6º ano 

Investigar a colaboração da Modelagem 
Matemática e da dialogicidade entre os 
envolvidos no processo, a fim de 
aumentar a interação no contexto das 
práticas (p. 6). 

RE: BNCC e Modelagem 
Matemática: relato de 
uma Atividade 
Desenvolvida com uma 
Turma do 6º Ano do 
Ensino Fundamental 

MENEZES, R. O. 6º ano 

Relatar uma atividade de Modelagem 
Matemática alinhada a Base Nacional 
Comum Curricular desenvolvida em uma 
turma do sexto ano do Ensino 
Fundamental (p. 1). 

Fonte: dos autores. 

 

Nos anais do XIII ENEM (evento realizado em 2019), identificamos dois 

trabalhos, sendo um trabalho com Modelagem Matemática no sexto ano e um trabalho 

com Modelagem Matemática no quinto e sexto ano simultaneamente. 

 

Quadro 4: Trabalhos que envolvem quinto(s) e/ou sexto(s) ano(s) identificados no XIII ENEM. 

Título Autores 
Ens. 

Fund. 
Objetivo da pesquisa 
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RE: Rio Iguaçu: uma 
Atividade com 
Modelagem Matemática 
com Crianças no Sexto 
Ano 

GROSS, G. F. S. 
JOCOSKI, J. 
KALINKE, M. A. 
AGRANIONIH, N. 
T. 

6º ano 

Descrever a Modelagem Matemática 
realizada e analisar as estratégias dos 
alunos nos processos de resolução de 
problemas (p. 1). 

CC: Aspectos de 
Autonomia Suscitados 
por Alunos do Ensino 
Fundamental no 
Desenvolvimento de uma 
Atividade de Modelagem 
Matemática 

MARTIN, R. W. 
S. 
VERTUAN, R. E. 

5º e 
6º ano 

Investigar quais aspectos de autonomia 
podem ser identificados quando os 
alunos desenvolvem uma atividade de 
Modelagem Matemática (p. 1). 

Fonte: dos autores. 

 

Como informado na introdução, no âmbito do GEPEEM, dois trabalhos de 

dissertação já concluídos têm como foco a Modelagem Matemática no quinto e no 

sexto ano do Ensino Fundamental (MARTIN, 2019; PALMA, 2019). Consideramos que 

é importante destacar o fato de que há práticas de Modelagem Matemática sendo 

empreendidas neste nível de ensino, mostrando sua potencialidade como prática 

pedagógica na Educação Matemática. 

 

1.5 Modelagem Matemática e Aspectos Cognitivos 

 

Kaiser e Sriraman (2006) apresentam seis perspectivas da Modelagem 

Matemática. Os autores classificaram as perspectivas de acordo com os objetivos 

centrais de cada uma em relação à Modelagem: perspectiva realística, perspectiva 

contextual, perspectiva educacional, perspectiva sócio-crítica, perspectiva 

epistemológica e perspectiva cognitiva. 

Esta pesquisa tem interesse especial na relação entre a Modelagem 

Matemática e os aspectos cognitivos das atividades dos estudantes quando 

desenvolvem Modelagem. Para Almeida e Vertuan (2010), “a perspectiva cognitivista 

[...] tem como interesse principal compreender quais funções cognitivas estão 

envolvidas na atividade matemática dos alunos enquanto lidam com a atividade de 

Modelagem Matemática” (p. 40). 

Neste sentido, é muito importante a mediação23 por parte do professor e, assim, 

saber quando e como ensinar determinado conteúdo é crucial para a construção do 

 
23 Nesta pesquisa, a ideia de mediação parte do conceito de “mediação semiótica” de Vygotsky. Para 
Vertuan (2013): “ao utilizar um signo no contexto de uma interação, como a palavra ou o gráfico de 
uma função, por exemplo, ao mesmo tempo que o sujeito influencia de algum modo o meio social no 
qual se encontra e realiza uma mediação via o signo utilizado, ele também pode incorporar a esse signo 



47 
 

conhecimento por parte do estudante. Não menos importante, esta construção pode 

ser facilitada quando o estudante percebe como ele desenvolveu a atividade e/ou 

como construiu os conceitos matemáticos.  

Para um ensino de qualidade, é crucial que seja mantido um equilíbrio 
permanente entre a orientação (mínima) do professor e a independência 
(máxima) dos estudantes (de acordo com o famoso ditado de Maria 
Montessori: “Ajude-me a fazer isso sozinho”). Em particular, quando os 
estudantes estão lidando com tarefas de Modelagem, esse equilíbrio é melhor 
alcançado por intervenções de professores adaptáveis e que preservam a 
independência. Neste contexto, muitas vezes as intervenções estratégicas 
são mais adequadas, o que significa intervenções que dão sugestões aos 
estudantes em um meta-nível (“Imagine a situação!”, “O que você pretende?”, 
“Até onde você chegou?” , “O que ainda está faltando?”, “Esse resultado se 
encaixa na situação real?”, etc.). No ensino da matemática cotidiana, esses 
critérios de qualidade são frequentemente violados. Em particular, as 
intervenções do professor não são, em sua maioria, de preservação da 
independência24 (BLUM; FERRI, 2009, p. 52, tradução nossa). 

 

A mediação inteligente, então, deve levar em consideração as habilidades e 

limitações dos estudantes, quando intervir e quando deixar por conta deles, pois, 

segundo Blum (2015), 

a Modelagem Matemática é uma atividade cognitivamente exigente, já que 
várias competências envolvidas, também não-matemáticas, são necessárias, 
conhecimentos extra matemáticos, conhecimentos matemáticos e, em 
particular, traduções, ideias conceituais (em alemão: Grundvorstellungen) 
(por exemplo, [...] ideias sobre funções proporcionais), e crenças e atitudes 
apropriadas são necessárias, especialmente para atividades de Modelagem 
mais complexas25 (p. 78, tradução nossa). 
 

A partir do momento em que o estudante começa a entender como fez para 

resolver determinada atividade, questões como “Como posso me ajudar em tal 

dificuldade? Como posso resolver esse tipo de tarefa sozinho?” podem ser mais bem 

respondidas por eles, e a mediação do professor deve servir como base para 

fortalecer o estudante diante destas questões (BLUM, 2015). Para Arseven (2015),  

 
novas significações ou reestruturar ideias já existentes, via a interação estabelecida com os outros. O 
que acontece, nesse caso, é o que denominamos “mediação semiótica” (p. 76). 
24 For quality teaching, it is crucial that a permanent balance between (minimal) teacher’s guidance and 
(maximal) students’ independence is maintained (according to Maria Montessori’s famous maxim: “Help 
me to do it by myself”). In particular, when students’ are dealing with modelling tasks, this balance is 
best achieved by adaptive, independence-preserving teacher interventions. In this context, often 
strategic interventions are most adequate, that means interventions which give hints to students’ on a 
meta-level (“Imagine the situation!”, “What do you aim at?”, “How far have you got?”, “What is still 
missing?”, “Does this result fit to the real situation?”, etc.). In everyday mathematics teaching, those 
quality criteria are often violated. In particular, teacher’s interventions are mostly not independence-
preserving. 
25 Mathematical modelling is a cognitively demanding activity since several competencies involved, also 
non-mathematical ones, extra-mathematical knowledge is required, mathematical knowledge and, in 
particular for translations, conceptual ideas (in German: “Grundvorstellungen”) are necessary (e.g., in 
the examples in part 1, ideas about proportional functions), and appropriate beliefs and attitude are 
required, especially for more complex modelling activities. 
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o uso de modelos no ensino de matemática é necessário para motivar os 
estudantes, eliminar o medo e a ansiedade e permitir que desenvolvam uma 
abordagem positiva em relação à matemática, além de muitos benefícios 
cognitivos, como a aprendizagem significativa, estabelecendo uma relação 
entre matemática e vida diária e desenvolvimento de habilidades para 

resolver problemas26 (p. 979, tradução nossa). 

 

Como podemos desenvolver os aspectos cognitivos nas atividades de 

Modelagem Matemática? Blum (2015) apresenta que  

uma abordagem promissora é ensinar estratégias de aprendizagem, 
estratégias cognitivas, bem como estratégias metacognitivas, como 
planejamento, controle ou regulação. [...] como medir o conhecimento da 
estratégia, por um lado, e o uso da estratégia, por outro lado, e outro problema 
é como vincular de maneira confiável as atividades dos estudantes às suas 

estratégias27 (p. 88, tradução nossa). 

 

Vertuan (2013) apresenta uma perspectiva metacognitiva da Modelagem 

Matemática, “em que as práticas de monitoramento são empreendidas coletivamente, 

o que nos leva a denominar tais práticas, nesse contexto e dada essa especificidade, 

de ‘metacognição social’” (p. 221). Segundo o autor, o desenvolvimento de atividades 

de Modelagem Matemática possibilita aos estudantes praticar experiências 

metacognitivas e constituir conhecimentos metacognitivos. Como temos interesse 

pela tomada de consciência dos estudantes enquanto desenvolvem uma atividade de 

Modelagem Matemática, apresentamos no próximo capítulo entendimentos sobre a 

tomada de consciência em uma perspectiva metacognitiva e suas implicações nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

  

 
26 We can say that using models in mathematics teaching is necessary to motivate the students, 
eliminate their fear and anxiety and allow them to develop a positive approach towards mathematics in 
addition to its many cognitive benefits such as realizing meaningful learning, establishing a relation 
between mathematics and daily life and developing problem solving skills. 
27 A promising approach is to teach learning strategies, cognitive strategies as well as meta-cognitive 
strategies such as planning, controlling or regulating. […] how to measure strategy knowledge, on the 
one hand, and strategy use, on the other hand, and another problem is how to reliably link students’ 
activities to their strategies. 
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CAPÍTULO 2 

 

TOMADA DE CONSCIÊNCIA EM UMA PERSPECTIVA METACOGNITIVA 

 

Imagine-se, por um momento, chegando a uma cidade que ainda não conhece. 

É possível que você comece a pensar: “qual lugar é melhor para visitar? Onde é mais 

seguro? Como identificar os melhores trajetos?”. Mesmo que alguém já tenha te 

explicado, ou que você se localize com uma ferramenta tecnológica, as dúvidas e 

incertezas aparecem e é preciso construir conhecimento sobre este novo local. 

Assim, começam-se a se estabelecer relações e padrões sobre esta cidade a 

fim de que em um momento futuro você não fique mais perdido ou preocupado em se 

localizar nela. Deste modo, esse primeiro “conhecer” pode permitir a você antecipar 

situações que antes não podiam ser previstas, ganhando tempo e agilidade. Estas 

antecipações denotam um entendimento de como funciona e de como é essa cidade. 

Todavia, é a partir da tomada de consciência sobre este entendimento que 

consideramos possível monitorar as ações baseadas nos conhecimentos adquiridos. 

Trata-se de um pensar sobre o que se pensa/conhece. 

Elaboramos o referido exemplo para exemplificar e introduzir o conceito de 

metacognição e tomada de consciência, isso porque, no caso desta pesquisa, 

interessamo-nos pela tomada de consciência no âmbito do ensino e da aprendizagem 

da matemática em contextos de Modelagem Matemática. De modo a refletir acerca 

destes conceitos, é que buscamos, neste capítulo, aprofundar e apresentar 

entendimentos acerca da tomada de consciência, em uma perspectiva cognitiva, ou 

ainda mais especificamente, em uma perspectiva metacognitiva. Isso porque 

concordamos que “[...] o ensino deve estimular a pessoa a parar, refletir sobre sua 

própria maneira de ser, pensar, agir e interagir, assim como convidá-la, 

conscientemente, a mudar quando for necessário melhorar sua aprendizagem” 

(PORTILHO, 2011, p. 106). 

Como o foco de nossa pesquisa é a tomada de consciência dos estudantes em 

uma perspectiva metacognitiva, apresentamos o referencial teórico a respeito da 

cognição, da metacognição e a correlação entre estas e a tomada de consciência no 

desenvolvimento de uma atividade (em nossa pesquisa, atividade de Modelagem 

Matemática). 
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2.1 Cognição 

 

Segundo Kagan e Lang28 (1978, apud González, 1996), cognição 

é um termo geral usado para agrupar, de maneira global, os processos que 
uma pessoa envolve: (a) a extração de informações do mundo exterior, (b) a 
aplicação de conhecimento prévio das informações recentemente 
percebidas, (c) integração de ambos para criar novos conhecimentos, (d) 
armazenamento de informações na memória para posteriormente poder 
recuperá-las e usá-las, e (e) avaliação contínua da qualidade e coerência 
lógica dos processos mentais e produtos dessa pessoa. Em resumo, 
cognição refere-se à aquisição, aplicação, criação, armazenamento, 
transformação, criação, avaliação e uso de informações29 (p. 18, tradução 
nossa). 
 

Considerando nosso exemplo de visita à cidade, podemos inferir que as 

experiências que vamos acumulando tendem a facilitar uma visita futura à mesma 

cidade, ou seja, nos levam a aprender sobre determinados acontecimentos, rotas, 

pontos da cidade, dentre outros, que nos poderão ser úteis quando nos depararmos 

com uma situação semelhante. O conhecimento que passamos a adquirir sobre a 

cidade, é o que podemos chamar de cognição. 

Na escola não é diferente, entendemos que todo conhecimento que o estudante 

adquire enquanto desenvolve as atividades está relacionado aos seus processos 

cognitivos. Há algum tempo já vem se pesquisando sobre processos cognitivos a fim 

de potencializar a aprendizagem escolar (em uma perspectiva metacognitiva): “desde 

1970, os processos cognitivos são estudados de forma mais aprofundada, oferecendo 

alternativas para o entendimento e melhoria da aprendizagem escolar” (BEBER; 

SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 145). 

Todavia, também consideramos que é importante ao estudante entender como 

ele aprende, sem esquecer que também é papel do professor mediar o aprendizado 

do estudante, pois “aprender a aprender é uma questão de sobrevivência estratégica, 

 
28 KAGAN, Jerome; LANG, Cynthia. Psychology and education: An introduction. Houghton Mifflin 
Harcourt P, 1978. 
29 es un término general que se usa para agrupar, en forma global, los procesos que una persona 
involucra en: (a) la extracción de información del mundo exterior, (b) la aplicación de conocimiento 
previo a la información recientemente percibida, (c) la integración de ambas para crear nuevos 
conocimientos, (d) el almacenaje de la información en la memoria para, subsiguientemente, poder 
recuperarla y usarla, y (e) la evaluación continua de la calidad y coherencia lógica de los procesos y 
productos mentales de dicha persona. En resumen, la cognición se refiere a la adquisición, aplicación, 
creación, almacenaje, transformación, creación, evaluación y utilización de la información. 
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associada ao compromisso fundamental da escola, que é garantir que os estudantes 

aprendam a aprender” (GONZÁLEZ, 2009, p. 130, tradução nossa)30. 

González (2009) atenta que um ensino que privilegie o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes, deve “superar a educação reprodutiva e substituí-la por uma 

abordagem que privilegia a produção de conhecimento por meio de ações de 

indagação, investigação e gestão da informação” (p. 131, tradução nossa)31.  

Mas como podemos levar os estudantes a perceberem suas ações e processos 

cognitivos, e compreenderem como eles fazem para “produzir conhecimento”? Neste 

sentido, pretendemos aprofundar a compreensão sobre os processos cognitivos em 

um segundo nível, quando o estudante toma conhecimento sobre seus 

conhecimentos. Por isso, apresentaremos na próxima seção a metacognição. 

 

2.2 Metacognição 
 

A significação da metacognição está na oportunidade que ela dá aos alunos, 
à escola, de conquistar um estatuto de sujeito epistemológico em que a 
cultura, que é o que garante a liberdade, se torna objeto da sua construção 
ao mesmo tempo que objeto do seu desejo (DOLY, 1999, p. 56). 
 

Retomando o exemplo da visita na nossa cidade imaginária, é possível 

considerar dois cenários: um, em que simplesmente andamos pela cidade com vistas 

a chegar a algum destino, sem nenhum estabelecimento de pontos de referência, ou 

mesmo de relações entre as ruas; e outro, em que ao nos movimentarmos, buscamos 

estabelecer essas relações e construir “um mapa mental” da cidade, com vistas a 

facilitar uma próxima visita, evitando complicações. Em ambas as situações temos 

exemplos de atividades cognitivas relativas à localização na referida cidade, mas 

apenas no segundo cenário, é que a atividade cognitiva de “se localizar” é assistida 

por outra atividade cognitiva, tão importante quanto a primeira, mas considerada de 

segundo nível, uma vez que trata da reflexão sobre a atividade cognitiva anterior. 

Trata-se do que podemos denominar metacognição. 

 A metacognição foi considerada por Flavell (1976, p. 232) como “o 

conhecimento que uma pessoa tem acerca dos próprios processos e produtos 

cognitivos”. Segundo González (1996, p. 109), “é um termo usado para designar uma 

 
30 Aprender a aprender es una cuestión de supervivencia estratégica, asociada con el compromiso 
fundamental de la escuela, que es lograr que los alumnos aprendan a aprender. 
31 Necesidad de superar la escolaridad reproductivista y sustituirla por un enfoque que privilegia la 
producción de conocimientos mediante acciones de indagación, investigación y gestión de información. 
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série de operações, atividades e funções cognitivas empreendidas por uma pessoa 

mediante um conjunto interiorizado de mecanismos intelectuais”. Beber, Silva e 

Bonfiglio (2014), ao encontro de Flavell, apresentam a metacognição como “o 

conhecimento dos próprios produtos cognitivos, isto é, o conhecimento que o sujeito 

tem sobre seu conhecimento” (p. 146). 

Portilho (2011) traz uma ideia geral de metacognição: “o termo metacognição 

se pode aplicar, de forma geral, aos conhecimentos que as pessoas têm sobre a 

cognição, enquanto estão resolvendo uma determinada tarefa” (p. 110). 

Desse modo, a metacognição pode ser entendida como um pensamento que 

se dá enquanto desenvolvemos atividades e lidamos com as situações, que coloca as 

ações empreendidas nessas atividades/situações como foco de análise e reflexão. 

Grangeat (1999) apresenta que “esta operação mental é uma reflexão de segundo 

nível que consiste, para aquele que aprende, em elaborar conhecimentos sobre a 

maneira como ele próprio constrói os seus conhecimentos” (p. 13). Para isto, o 

estudante necessita estar desenvolvendo uma ação cognitiva pois, como compara o 

autor, “decerto com um toque de humor, a metacognição não consiste em ‘descer da 

bicicleta para se ver a pedalar’, porque, para observar estas condutas, é desejável 

que se permaneça montado na bicicleta!” (GRANGEAT, 1999, p. 168). 

Doly (1999) atenta para alguns termos próximos (ou sinônimos, na concepção 

de alguns autores) usados para a metacognição: metacompreensão e tomada de 

consciência32. Portilho (2011) acrescenta à lista, termos como metaconhecimento e 

conhecimento metacognitivo.  

Por mais que a metacognição nem sempre seja manifestada por um sujeito, é 

possível que as reflexões advindas deste tipo de pensamento, de processo mental, 

influenciem e desencadeiem ações em outras atividades cognitivas, como salientam 

Noël e Mayence (1992, apud YANNI-PLANTEVIN, 1999, p. 132): 

A metacompreensão é um processo mental cujo objetivo é uma atividade de 
compreensão-aplicação ou conceptualização precedida frequentemente de 
exploração e/ou de seu produto mental e cujo produto é uma avaliação da 
qualidade dessa atividade de compreensão e/ou do seu produto mental. Este 
juízo metacognitivo ou metacompreensivo é habitualmente não expresso e 
pode estar na base de uma decisão de modificar a atividade cognitiva, o seu 

 
32 Doly (1999) apresenta a tomada de consciência como sinônimo de metacognição, porém ela trata a 
tomada de consciência “utilizada por Piaget para explicar o desenvolvimento da inteligência e 
especialmente as modalidades de passagem da inteligência prática, de natureza sensório-motora [...], 
à inteligência abstrata, de natureza cognitiva e operatória que adquiriu a capacidade de compreender 
o que faz e resulta (p. 19). 
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produto ou mesmo a situação que a suscitou (NOËL; MAYENCE, 1992 apud 
YANNI-PLANTEVIN, 1999, p. 132). 
 

Segundo Beber, Silva e Bonfiglio (2014), a “metacognição é a consciência de 

si próprio, conhecendo seu processo de aprender” (p. 145). Segundo os autores, em 

contextos escolares, quando o estudante passa a entender como ele pensa para 

aprender, aumenta as possibilidades de superar suas limitações. Além de aprender 

sobre os conceitos, o estudante que compreender os processos cognitivos que realiza 

nesse processo, potencializará as possibilidades de aprendizagem, bem como se 

preparará para obstáculos que podem surgir. De fato, isto é possível, pois,  

a metacognição proporcionará ao aprendiz não apenas a assimilação de 
conhecimento, mas o desenvolvimento de competências, de planificação e 
comunicação, de informação sistêmica e estruturada, buscando a 
compreensão do estilo e perfil cognitivo, a fim de fortalecer áreas já 
desenvolvidas e estruturadas, assim como alicerçar (BEBER; SILVA; 
BONFIGLIO, 2014, p. 146). 
 

Segundo Grangeat (1999), 

[...] pelo menos duas vias complementares abrem acesso à metacognição: 
por um lado, a ultrapassagem de reais obstáculos cognitivos no decurso da 
resolução de problemas complexos e, por outro lado, a instauração de 
relações sociais num pequeno grupo de pares ou sob a tutela do professor 
(GRANGEAT, 1999, p. 14). 
 

Neste contexto, o desenvolvimento da metacognição parece contribuir para os 

processos de ensino e de aprendizagem. Doly (1999) afirma que 

A metacognição é um conceito mais pedagógico do que psicológico. A 

consciência que ela implica é menos aquela consciência psicológica que 
fecha o sujeito em si mesmo do que aquela consciência epistemológica que 
mediatiza a sua relação com os saberes e com os outros dando-lhes a 
oportunidade de autonomia e sucesso (DOLY, 1999, p. 56). 
 

Apresentamos na Figura 7 um esquema a fim de ilustrar o conceito inicial de 

metacognição apresentado até aqui. 
 

 
Figura 7: Metacognição.  

Fonte: dos autores com base em Flavell (1976), Noël e Mayence (1992), González (1996), Grangeat 
(1999), Doly (1999), Portilho (2010), Beber, Silva e Bonfiglio (2014). 
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Já González (2009) apresenta um detalhamento acerca da metacognição.  

A metacognição é a capacidade que nós seres humanos temos de conhecer 
nossos próprios modos de saber e o quanto sabemos; controlar nossa 
atividade cognitiva e regular nossas decisões quanto ao investimento de 
recursos cognitivos requeridos pela realização de algum esforço intelectual; 
portanto, refere-se ao grau de consciência e conhecimento que as pessoas 
têm sobre seus próprios processos e eventos cognitivos; bem como a 
capacidade de controlar esses processos e organizá-los, revê-los e modificá-
los com base nos resultados da tarefa intelectualmente exigente que eles 
estejam executando. Consequentemente, pode-se afirmar que os Processos 
Metacognitivos são exercidos nos processos cognitivos; eles implicam o 
conhecimento de nossos próprios modos de desempenho cognitivo (tanto 
gerais quanto específicos), a capacidade de controlá-los simultaneamente 
(isto é, durante a realização de alguma atividade que requer seu uso) e 
regulá-los, isto é, usá-los ou parar de fazê-lo, quando é conveniente alcançar 
os objetivos que a tarefa procura. (GONZÁLEZ, 2009, p. 133, tradução 
nossa)33. 
 

Desta forma, consideramos interessante esmiuçar a ideia de metacognição, 

destacando duas vertentes: Conhecimento Sobre a Cognição e Monitoramento 

Cognitivo. 

 

2.3 Metacognição nas vertentes Conhecimento Sobre a Cognição e 

Monitoramento Cognitivo 

 

Ao desenvolver uma atividade, espera-se que o estudante busque em suas 

lembranças conceitos/ideias relacionadas a esta atividade, o que pode facilitar o seu 

desenvolvimento. Podemos dizer que o estudante está retomando conceitos e 

estratégias, ao revisitar situações similares a que enfrenta e consultar seu arcabouço 

de conhecimentos. Neste momento a metacognição se apresenta na sua vertente 

“conhecimento sobre a cognição”. Quando o estudante passa a monitorar este 

processo de revisão de conceitos, ele está realizando a metacognição na vertente do 

“monitoramento cognitivo”. 

 
33 la metacognición es la capacidad que tenemos los seres humanos para conocer nuestros propios 
modos de conocer y cuánto conocemos; controlar nuestra actividad cognitiva y regular nuestras 
decisiones en cuanto a la inversión de recursos cognitivos exigidos por la realización de algún esfuerzo 
intelectual; por tanto, alude al grado de conciencia y el conocimiento que las personas tienen sobre su 
propios procesos y eventos cognoscitivos; así como también a la habilidad para controlar dichos 
procesos y organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los resultados de la tarea 
intelectualmente exigente que estén ejecutando. En consecuencia, se puede afirmar que los Procesos 
Metacognitivos se ejercen sobre los procesos cognitivos; ellos implican el conocimiento de nuestros 
propios modos de desempeño cognitivo (tanto general como específico), la habilidad para controlarlos 
concurrentemente (es decir, durante la realización de alguna actividad que requiera su utilización), y 
regularlos, es decir, usarlos o dejar de hacerlo, cuando resulte conveniente al logro de los fines que la 
tarea procura. 
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Segundo Vertuan e Almeida (2016), 

a metacognição pode ser tomada [...] como produto ou como processo. Como 
“produto” quando se refere ao conhecimento acerca da cognição, ou seja, ao 
conhecimento que as pessoas têm sobre quando, onde, por que e como 
utilizar os conhecimentos que possuem, sua utilidade e eficácia. Como 
“processo” quando se relaciona ao monitoramento que um sujeito exerce 
sobre sua própria atividade cognitiva, quando se refere às faculdades de 
planificar, de dirigir à compreensão e de avaliar o que foi aprendido (p. 1075). 
 

Essas duas vertentes são apresentadas por González (2009), quando afirma 

que a metacognição está associada 

ao conhecimento de si mesmo, especificamente com o domínio que se tem 
sobre a própria atividade intelectual, e que é uma expressão de pensamentos 
de ordem superior que possibilitam a autoconsciência, regulação e controle 
da própria atividade cognitiva quando se está realizando uma tarefa 
intelectualmente exigente. (p. 132, tradução nossa)34. 
 

Mas quais tarefas podem ser consideradas intelectualmente exigentes? O que 

é uma tarefa intelectualmente exigente? Segundo González (2009), 

tarefas intelectualmente exigentes, como ativadores cognitivos, são aquelas 
atividades que estimulam um raciocínio rígido; isto é, não são realizáveis com 
o mero exercício da memória, o uso mecânico de esquemas algorítmicos ou 
a aplicação de receitas pré-concebidas; pelo contrário, devem merecer a 
realização de um certo esforço intelectual e, além disso, exigir o exercício de 
várias habilidades cognitivas básicas; por exemplo, raciocínio, leitura, escrita 
e / ou cálculo ou gerenciamento de relações quantitativas ou simbólicas (p. 
134, tradução nossa)35. 
 

O autor ainda afirma que 

quando alguém executa uma tarefa intelectualmente exigente, são objetos de 
sua atenção metacognitiva: (a) as representações que ele tem sobre si 
mesmo (atitudes, valores, crenças, preferências, concepções sobre a tarefa); 
(b) as ações que ele exibe durante o desenvolvimento da tarefa (compare as 
realizações intermediárias obtidas com a situação final desejada; se houver 
discrepância, a própria atividade é interrompida e transformada em objeto de 
reflexão; Nesse caso, ele se faz perguntas como: O que estou fazendo? Para 
onde eu vou? Quanto estou me afastando do objetivo? É necessário voltar e 
começar de novo? Outro plano de ataque deve ser procurado? (c) seus 
estados emocionais, seu grau de satisfação com a tarefa que você está 
realizando, o grau de domínio que você tem sobre o processo, a perícia em 
realizar as operações que realiza (GONZÁLEZ, 2009, p. 134, traducao 
nossa)36. 

 
34 el conocimiento de sí mismo, específicamente con el dominio que se tiene sobre la actividad 
intelectual propia, y que es una expresión de pensamientos de orden superior que hacen posible la 
autoconciencia, regulación y control de la actividad cognitiva propia cuando se está llevando a cabo 
una tarea intelectualmente exigente. 
35 Las tareas intelectualmente exigentes, en tanto que activadores cognitivos, son aquellas actividades 
que propician el razonamiento esforzado; es decir, no son realizables con la mera ejercitación del 
recuerdo memorístico, la utilización mecánica de esquemas algorítmicos, ni con la aplicación de recetas 
preconcebidas; al contrario, deben ameritar la realización de cierto esfuerzo intelectual y, además, 
requerir la ejercitación de variadas habilidades cognitivas básicas; por ejemplo, el razonamiento, la 
lectura, la escritura y/o el cálculo o manejo de relaciones cuantitativas o simbólicas. 
36 Cuando alguien ejecuta una tarea intelectualmente exigente, son objeto de su atención 
metacognitiva: (a) las representaciones que él tiene acerca de sí mismo (actitudes, valores, creencias, 
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Segundo Yussen (1985, apud Doly, 1999), os conhecimentos sobre a cognição 

e os produtos da cognição são conhecimentos “armazenados na memória [...] que 

podem ser chamados a guiar a atividade cognitiva numa gestão controlada das 

tarefas” (p. 22). Doly (1999) afirma que estes “metaconhecimentos” incidem sobre 

“processos cognitivos” e cita um exemplo: “saber se eu não possuo conhecimentos 

sobre determinado período histórico e, mais geralmente, saber aquilo que eu sei” (p. 

22). Além dos processos cognitivos, para ela, incidem também sobre “produtos 

cognitivos”, ou seja, como o pensamento e as funções mentais (como a memória, o 

raciocínio, a atenção, entre outros) funcionam enquanto desenvolvem uma atividade 

ou resolvem um problema. 

Beber, Silva e Bonfiglio (2014) atentam para a “autorregulação”37. Para os 

autores, é “um sistema auto-organizado que necessita da cognição, emoção, 

motivação, objetivo e motivo para a ação” (p. 148). Esses autores afirmam que a 

autorregulação permite ao estudante desenvolver competências sobre o que é 

importante aprender, e não somente aprender, mas sim organizar e executar 

adequadamente as ideias, para que o desenvolvimento da atividade apresente um 

bom resultado. Segundo Portilho (2011), 

Vygotsky (1999) reconheceu a importância da autorregulação, identificando-
a como a segunda fase no desenvolvimento do conhecimento. Quando o 
sujeito adquire o conhecimento e resolve o problema de uma maneira 
automática, isto indica que está na primeira fase; já na segunda fase, quando 
as ações são conscientes e dirigidas a uma meta, o sujeito que aprende 
emprega estratégias para lembrar e usar o que necessita para resolver 
problemas, o que lhe proporciona um maior controle sobre seu crescimento 
cognitivo (p. 119). 
 

As atividades de sala de aula podem tomar diferentes caminhos e requerer 

diferentes conceitos para seu desenvolvimento. Estas vertentes da metacognição 

contribuem para que o estudante, frente a um repertório de estratégias e conceitos 

construídos em sua formação, em suas experiências anteriores, possa identificar, 

 
preferencias, concepciones acerca de la tarea); (b) las acciones que despliega durante el desarrollo de 
la tarea (comparar los logros intermedios obtenidos con la situación deseada final; en caso de que haya 
discrepancia, la actividad en sí es detenida y transformada en objeto de reflexión; en este caso se 
formula a sí mismo preguntas tales como: ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tanto me 
estoy alejando de la meta? ¿Es necesario volver atrás y comenzar de nuevo? ¿Debe buscarse otro 
plan de ataque?; (c) sus estados emocionales, su grado de satisfacción con la tarea que está 
realizando, el grado de dominio que tiene sobre el proceso, la pericia en la realización de las 
operaciones que efectúa. 
37 Nesta pesquisa, as palavras “monitoramento”, “monitoramento cognitivo” e “autorregulação” serão 
tratadas como sinônimas. 
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analisar e utilizar a estratégia e/ou conceito que considera ser mais adequado para o 

contexto. Para González (2009),  

uma estratégia constitui a implementação de uma organização sistêmica e 
social, cultural e historicamente localizada, dos recursos disponíveis para 
uma pessoa (ou organização) para alcançar uma meta previamente 
estabelecida (meta, propósito). Então, quando o fim se refere à obtenção de 
capacidades, competências, habilidades, destrezas, conhecimentos, que 
tornam a execução futura de certas ações viáveis, então é uma estratégia de 
aprendizado (p. 132, traducao nossa)38. 
 

A partir do momento em que o estudante passa a “refletir sobre” e a “monitorar” 

seus processos cognitivos enquanto desenvolve uma atividade, passa a ter algum 

controle sobre ela. Segundo Doly (1999), “o controle da tarefa se efetua através dos 

mecanismos de monitorização e das experiências metacognitivas que podem evocar 

os metaconhecimentos úteis à gestão da tarefa” (p. 24). 

Vertuan (2013) elaborou um esquema (Figura 8) que contribui para a 

compreensão acerca da metacognição nas suas duas vertentes – conhecimento sobre 

a cognição e monitoramento cognitivo. 

 

 
Figura 8: Esquema sobre a metacognição na perspectiva de Flavell. 

Fonte: Vertuan (2013, p. 63). 

 

 
38 una estrategia constituye la puesta en juego de una organización sistémica y social, cultural e 
históricamente situada, de los recursos que dispone una persona (u organización) para alcanzar un fin 
(meta, propósito), previamente establecido. Así que, cuando el fin se refiere al logro de capacidades, 
competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, que hagan viable la ejecución futura de 
determinadas acciones, entonces se trata de una estrategia de aprendizaje. 
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No esquema, a vertente conhecimento sobre a cognição envolve dois aspectos: 

sensibilidade e conhecimento das variáveis pessoa, estratégia e tarefa. Segundo 

Rosa (2011), 

tem-se por “sensibilidade” a capacidade do indivíduo de decidir sobre a 
necessidade ou não de utilizar estratégias para desenvolver determinada 
atividade. [...] É a tomada de decisão do estudante sobre recorrer ou não ao 
pensamento metacognitivo. [...] As variáveis da pessoa, da tarefa e da 
estratégia, assim como de suas relações, resultam das crenças do indivíduo 
como ser cognitivo; é o conhecimento que as pessoas têm sobre elas 
mesmas, o qual afeta o seu rendimento na realização de suas tarefas 
(aprendizagem). É estabelecido por meio da tomada de consciência das 
próprias variáveis mencionadas, bem como pelo modo como interagem e 
influenciam no alcance do objetivo cognitivo (p. 43). 
 

Neste sentido, percebemos que, conforme afirma a autora, é pela tomada de 

consciência que se estabelece o conhecimento sobre as variáveis pessoa, estratégia 

e tarefa, ou seja, sobre a cognição, de modo a possibilitar o alcance do objetivo 

cognitivo. Para Vertuan (2013), “os conhecimentos das variáveis pessoa, tarefa e 

estratégia, denominados conhecimentos metacognitivos, são constituídos pelos 

sujeitos, portanto, na reflexão que esses fazem em relação aos próprios processos 

cognitivos postos em ação nas situações cotidianas e na resolução de problemas” (p. 

58), ou seja, enquanto desenvolvem as atividades a tomada de consciência dos 

estudantes se relacionam à reflexão de seus próprios processos cognitivos. 

Explorando o esquema, evidenciamos que a vertente conhecimento sobre a 

cognição constitui um dos quatro fenômenos que interagem na vertente 

monitoramento cognitivo - conhecimento metacognitivo (ou conhecimento acerca da 

cognição), que já apresentamos. Vertuan (2013), com base em Flavell (1979), explica 

sobre os outros três: experiências metacognitivas “são experiências conscientes, 

afetivas e cognitivas, que acompanham um empreendimento cognitivo” (p. 61); 

objetivos cognitivos “são os responsáveis por impulsionar e mover a realização de 

ações cognitivas. [...] É a partir de um objetivo cognitivo [...] que um sujeito busca em 

seus conhecimentos metacognitivos (que abarcam as experiências metacognitivas) 

maneiras de pensar a atividade e realizá-la” (p. 61); e ações (ou estratégias) 

cognitivas, que podem assumir um caráter cognitivo (quando visa atingir um objetivo 

cognitivo) ou metacognitivo (quando intenta avaliar a situação em estudo, monitorar o 

processo de resolução, verificar se o modo como está conduzindo a resolução tende 

a atingir o objetivo almejado). 
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De acordo com Vertuan (2013), “a ação do tipo metacognitiva produz também 

experiencias metacognitivas, que por sua vez, agem e modificam os conhecimentos 

metacognitivos que, novamente, influenciam os objetivos e ações cognitivas” (p. 62). 

Portanto, os quatro fenômenos se interagem instantânea e continuamente. 

De todo modo, se é por meio da tomada de consciência dos estudantes que 

acontece o conhecimento sobre a cognição (Rosa, 2011) e, se este é um dos quatro 

fenômenos que se correlacionam no monitoramento cognitivo, torna-se significativo 

investigar se e como a tomada de consciência influencia nesta correlação e 

consequentemente na vertente do monitoramento cognitivo. 

Na Figura 9, Vertuan (2013) apresenta a configuração do monitoramento 

cognitivo baseado em Tovar-Gálvez (2008), Flavell (1976) e Flavel e Wellman (1977). 

 

 
Figura 9: Configuração do Monitoramento Cognitivo em suas dimensões. 

Fonte: Vertuan (2013, p. 66). 

 

A diferença para o esquema da Figura 8 é que, agora, o monitoramento 

cognitivo está representado em uma perspectiva processual considerando as suas 

dimensões: reflexão, administração e avaliação, apresentadas por Tovar-Gálvez 

(2008) como: 



60 
 

a) dimensão da reflexão na qual o sujeito reconhece e avalia suas próprias 
estruturas cognitivas, possibilidades metodológicas, processos, habilidades e 
desvantagens; b) dimensão da administração durante a qual o indivíduo, que 
já conhece seu estado, passa a combinar os componentes cognitivos 
diagnosticados, a fim de formular estratégias para resolver a tarefa; e c) 
dimensão da avaliação, através da qual o sujeito avalia a implementação de 
suas estratégias e o grau em que o objetivo cognitivo está sendo alcançado 
(TOVAR-GÁLVEZ, 2008, p. 3). 
 

Para Vertuan (2013), as três dimensões atuam simultaneamente durante o 

desenvolvimento de uma atividade e apresentam um caráter dinâmico, possibilitando 

que o estudante passe, conforme evolui suas experiências metacognitivas, a usufruir 

dos conhecimentos que construiu a fim de potencializar suas aprendizagens. 

A Figura 10 apresenta o esquema da Figura 7 complementado com as duas 

vertentes da metacognição. 

 

 
Figura 10: Elementos da metacognição. 

Fonte: dos autores com base em Flavell (1976), Noël e Mayence (1992), González (1996), Grangeat 
(1999), Doly (1999), Tovar-Gálvez (2008), Portilho (2010), Rosa (2011), Beber, Silva e Bonfiglio 

(2014), Vertuan (2013), Vertuan e Almeida (2016). 
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Os quatro fenômenos (inclusive a vertente da metacognição conhecimento 

sobre a cognição) interagem em cada uma das dimensões da vertente monitoramento 

cognitivo, que também interagem entre si. De todo modo, para o estudante identificar 

quais processos cognitivos utilizar em diferentes momentos de enfrentamento de um 

problema, precisa ter sensibilidade para discernir o que utilizar e estar aberto para 

diferentes possibilidades. Trata-se de tomar consciência sobre as ações, os conceitos 

matemáticos e as estratégias que são necessárias no desenvolvimento de uma 

atividade. 

Quando um aluno toma consciência dos conceitos matemáticos que conhece, 
das estratégias que pode utilizar frente a um problema específico e dos 
modos como se dá sua aprendizagem, pode otimizar suas ações de modo a 
potencializar a apreensão de conhecimento e seu desenvolvimento cognitivo 
(VERTUAN, 2013, p. 48). 
 

Com efeito, passaremos a detalhar como a tomada de consciência se relaciona 

com a metacognição. 

 

2.4 Tomada de Consciência 

 

Escolher ser o mediador de uma aprendizagem através da metacognição é 
apostar que é sempre possível ajudar os alunos a progredirem nos saberes, 
particularmente aqueles que estão em situação de insucesso, de modo a que 
tenham simultaneamente maiores oportunidades de êxito, de autonomia e 
desejo de aprender. Para isso, é preciso que eles acedam ao mesmo tempo 
aos saberes, aos modos de construção desses saberes e a eles próprios 
enquanto aprendentes através de uma tomada de consciência do que fazer 
quando geram uma tarefa. Esta tomada de consciência é reveladora da sua 
competência de construção de conhecimentos e, por isso mesmo, de prazer 
de aprender (DOLY, 1999, p. 56). 
 

Voltando ao exemplo do início deste capítulo, de uma primeira visita à uma 

cidade, comentamos sobre as experiências que vamos acumulando nas passagens 

pela cidade e como elas tendem a facilitar caso vislumbremos retornar, bem como 

atentamos ser necessário lembrar de como foram as visitas anteriores caso queiramos 

facilitar a próxima visita, evitando complicações. Quais ações tomar a partir do retorno 

para a cidade? Quais experiências selecionar como “melhores ou certas”? Nesta 

seção do texto, abordaremos a “tomada de consciência”, apresentando como as 

reflexões realizadas a partir da consciência que tomamos sobre nossas opções e 

ações se relacionam com nossas escolhas. 

Quando um estudante identifica, entende e reflete sobre o processo que 

realizou para desenvolver determinada atividade, pode-se dizer que ele está 
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realizando uma atividade metacognitiva, o que lhe será útil no enfrentamento de novas 

situações, uma vez que 

quando o sujeito possui conhecimento de suas especialidades, eficácias e 
limitações consegue ter mais clara a estratégia adequada para a realização 
de determinada tarefa e, por consequência, domina as ações que serão 
necessárias para serem colocadas em prática (BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 
2014, p. 147). 
 

Inicialmente, para entendermos a tomada de consciência, consideramos a ideia 

de consciência de Vygotsky apresentada por Guimarães, Stoltz e Bosse (2008): 

O termo consciência é utilizado por Vygotsky (1991) para referir-se à 
percepção da atividade da mente, ou seja, a consciência de estar consciente. 
Tal consciência, segundo o autor, é a que a criança pequena ainda não 
possui, e que sua entrada na escola irá ativar, pois o aprendizado escolar 
induz a percepções generalizantes (GUIMARÃES; STOLTZ; BOSSE, 2008, 
p. 16). 
 

Segundo Doly (1999) as competências metacognitivas “designam os processos 

pelos quais o indivíduo exerce o controle ou auto-regulação de sua atividade quando 

resolve um problema” (p. 23). A autora ainda afirma que, para Flavell, “esta vigilância 

[do controle ou auto-regulação] exerce-se através das ‘experiências metacognitivas’ 

que são tomadas de consciência do sujeito sobre o desenrolar de sua atividade” (p. 

23), ou seja, passa a ter uma consciência reflexiva de seus processos mentais. Então, 

apoiando-se em Yanni-Plantevin (1999), quando o estudante recorda o processo que 

realizou e como o realizou, consegue tomar consciência de sua ação como uma 

interação entre ele e o objeto. 

Neste momento, percebemos que a tomada de consciência está correlacionada 

com os quatro fenômenos (conhecimentos metacognitivos, experiências 

metacognitivas, ações cognitivas e objetivos cognitivos) que interagem nas dimensões 

(reflexão, administração e avaliação) da vertente monitoramento cognitivo (Figura 10). 

Será que, ao desenvolver uma atividade, é por meio da tomada de consciência que 

os estudantes podem desenvolver seu monitoramento cognitivo? Ou é o processo 

metacognitivo que permite a tomada de consciência? 

Para Doly (1999), “a tomada de consciência é [...] um processo que intervém 

mais tarde para operar uma reformulação conceitualizada dos procedimentos postos 

em ação para atingir um fim” (p. 27). Com efeito, mesmo que aconteça a posteriori, a 

tomada de consciência refaz todo o processo metacognitivo realizado pelo estudante, 

ou seja, “implica toda a atividade metacognitiva que passa desde os diferentes níveis 

de consciência, de intencionalidade até a introspecção” (PORTILHO, 2011, p. 111). 
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Podemos considerar, apoiados em Guimarães, Stoltz e Bosse (2008), que é a 

partir do acesso ao próprio pensamento que se torna possível o seu controle. Porém, 

se a tomada de consciência implica a atividade cognitiva, também ela é condição para 

que ocorra a própria tomada de consciência. Disso se infere que “atividades que 

estimulem a tomada de consciência dos processos envolvidos na aprendizagem 

poderiam resultar no desenvolvimento da metacognição” (FLAVEL, 1979 apud 

MARINI-FILHO; STOLTZ, 2008, p. 163). 

Guimarães, Stoltz e Bosse (2008) passam então a estabelecer correlações 

entre a tomada de consciência e a metacognição, que organizamos em alguns 

tópicos: 

- A metacognição pode ser classificada como ferramenta necessária ao 
processo de tomada de consciência, visto que não é possível ao sujeito 
alcançar níveis mais elevados de consciência de suas condutas sem lançar 
mão de suas habilidades metacognitivas. Por outro lado, não é possível 
exercer metacognição sem que haja um objeto de conhecimento acessível à 
consciência do sujeito (p. 26); 
- Para que as habilidades metacognitivas possam ser aplicadas sobre um 
conhecimento, portanto, é necessário que o sujeito possa ter tomado 
consciência desse saber (p. 25); 
- O processo de tomada de consciência e a metacognição são duas instâncias 
inseparáveis e complementares (p. 26); 
- As primeiras pesquisas acerca da tomada de consciência inspiraram o 
desenvolvimento dos estudos sobre a metacognição, verifica-se que, na 
prática, esses dois processos se intermeiam e se complementam (26). 
 

 Então, como verificar o processo de tomada de consciência? Como identificar 

as ações e estratégias utilizadas pelos estudantes que potencializam o processo 

metacognitivo? 

Grangeat (1999) nos dá uma pista de como responder esta pergunta: 

Como a metacognição é uma reflexão interior do sujeito, é inacessível ao 
observador em condições habituais de ensino. Como qualquer atividade 
mental ela tem de ser inferida, seja a partir do que o sujeito diz dela, seja a 
partir do que ele faz ao resolver, por exemplo, um problema (p. 98). 
 

Neste sentido, consideramos pertinente aprofundar as referências que 

apontam correlações entre a metacognição e os momentos onde ocorrem ações por 

parte do estudante intermediadas pelo diálogo no desenvolvimento da atividade. 

 

2.5 Metacognição e Diálogo 

 

De modo geral, nossa compreensão de diálogo nesta pesquisa se alinha à de 

Alrø e Skovsmose (2007), que entendem “como uma conversação que visa à 

aprendizagem” (p. 119). Os autores caracterizam o diálogo, ainda, “como um processo 
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envolvendo atos de estabelecer contato, perceber, reconhecer, posicionar-se, pensar 

alto, reformular, desafiar e avaliar” (p. 135). 

Os autores apresentam três aspectos do diálogo: (1) realizar uma investigação, 

que “significa abandonar a comodidade da certeza e deixar-se levar pela curiosidade” 

(p. 123); (2) correr riscos, pois “um diálogo é algo imprevisível. Não há respostas 

prontas, conhecidas de antemão, para os problemas” (p. 128). No entanto, é 

importante que os estudantes não se frustrem chegando ao ponto de desistir, mas 

sim, que com um ambiente de aprendizagem confortável e respeitoso, se sintam 

confiantes para experimentar incertezas; e (3) promover a igualdade, pois “um diálogo 

tem por base o princípio da igualdade. [...] não pode ser influenciado pelos papéis (e 

o poder associado a esses papéis) das pessoas que participam do diálogo” (p. 131). 

Segundo os autores, promover igualdade é diferente de promover acordo, ou seja, no 

desenvolvimento de uma atividade no âmbito de um grupo, o diálogo proporciona que 

os estudantes apresentem suas opiniões e defendam suas ideias. 

Em relação a estes três aspectos, Alrø e Skovsmose (2007) apresentam 

algumas características para que o professor participe de um diálogo em sala de aula: 

- Não pode ter respostas prontas para problemas conhecidos (p. 126); 
- Ter curiosidade a respeito do que os alunos fariam e estar disposto a 
reconsiderar seus entendimentos e pressupostos (p. 126); 
- Agir como supervisor, cuidando para que os alunos não se percam quando 
enfrentam uma situação de risco, sem, contudo, eliminar o risco por completo 
(p. 129); 
- Convidar os alunos para um diálogo investigativo, mas eles têm de aceitar 
o convite para que o diálogo aconteça (p. 131). 
 

De acordo com os autores, é importante que o professor e o estudante 

apresentem posições diferentes, profissionalmente falando, pois senão não haveria 

ensino. No entanto, tentarem ser igualitários no nível das relações e comunicações 

interpessoais, a fim de que os três aspectos do diálogo sejam alcançados. 

É importante que os estudantes se sintam à vontade para expor e justificar suas 

ideias. O diálogo e a relação entre os sujeitos no âmbito de um grupo, por exemplo, 

constituem um meio de os estudantes se manifestarem. Segundo Beber, Silva e 

Bonfiglio (2014), “a aprendizagem nem sempre é solitária, envolve a relação aprendiz-

aprendiz, mediador-aprendiz, aprendiz-mediador-aprendiz, muito embora o aprendiz 

seja o protagonista do saber, independente dos desafios com que se depara” (p. 150). 
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A superação de obstáculos, o desenvolvimento de conhecimentos 

metacognitivos39 e a realização de uma atividade podem ser facilitados pelo 

acompanhamento do professor e o diálogo com os colegas. Para Doly (1999, p. 24), 

quando um estudante entende como construiu algo sob a tutela do professor e quando 

compara a sua construção com a atividade de seus colegas poderá tomar essa 

compreensão como referência no momento de guiar sua própria aprendizagem. 

Estas trocas de experiências tendem a despertar/potencializar a tomada de 

consciência. Beber, Silva e Bonfiglio (2014) trazem a importância da relação 

professor-estudante e estudante-estudante 

A construção do conhecimento surge da capacidade de usar as informações 
que facilitam o aprender e a capacidade de se desenvolver na relação com o 
grupo através de interações para alcançar a construção cognitiva. Nessa 
relação de troca, a aprendizagem não ocorre somente na relação aprendiz-
aprendiz, mas na relação mediador-aprendiz e aprendiz-mediador-aprendiz, 
onde o mediador tem o papel de apontar o caminho, a fim de se chegar ao 
ideal para aprender (p. 149). 
 

A tutela, o apoio, o auxílio, a mediação, neste sentido, são tratados como 

sinônimos. Para Doly (1999) “a mediação é aquilo que o adulto interpõe entre a criança 

e o mundo para lhe tornar inteligível, de tal modo que ela possa pensar nele, viver e 

construir uma identidade de ser humano” (DOLY, 1999, p. 29). Grangeat (1999) 

apresenta que uma das condições para  

o sucesso das aprendizagens é representada pelo impacto das interações 
sociais sobre o decurso da atividade cognitiva. [..] no interior de um pequeno 
grupo de colegas ou sobre a tutela de um adulto perito, o aprendente vai 
gradualmente conseguir orientar de uma forma refletida os seus percursos 
cognitivos pessoais” (p. 154). 
 

É importante que o professor auxilie com cautela, a fim de que não desenvolva 

a atividade para o estudante, mas sim abra caminhos para o estudante pensar. Em 

outras palavras, o professor deve ter ciência da gestão da mediação, levando em 

consideração o tipo da situação e o modo de intervenção de um apoio proposto para 

a aprendizagem (DOLY, 1999). Pozo (2002) apresenta algumas ações por parte do 

mediador proporcionando ao aprendiz ser o sujeito responsável por sua 

aprendizagem: 

a. atender para o motivo; b. partir do conhecimento prévio; c. dosar com 
qualidade adequada; d. condensar os conhecimentos básicos; e. diversificar 
as tarefas; f. planejar situações para recuperação; g. organizar e ligar uma 
aprendizagem a outra; h. promover reflexão sobre conhecimento; i. 

 
39 Os conhecimentos metacognitivos referem-se aos conhecimentos ou crenças que uma pessoa tem 
sobre si mesma na condição de realizadora de uma tarefa, sobre a tarefa em si (ou atividade), sobre 
as estratégias, bem como sobre a combinação desses três componentes (VERTUAN, 2017, p. 171). 
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proporcionar tarefas cooperativas; j. instruir planejamento e cooperação 
(POZO, 2002 apud BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 147). 
 

Nas atividades desenvolvidas em grupo, o debate entre os estudantes 

mediados pelo professor proporciona discussões sobre o processo de 

desenvolvimento das atividades. De acordo com Doly (1999), o desenvolvimento (pelo 

grupo) da atividade de forma eficaz, favorecendo uma gestão controlada e 

metacognitiva da tarefa, só pode acontecer se o professor levar os estudantes a 

trabalharem em grupo de forma eficaz. 

Sem contar que o diálogo com os colegas e o professor pode trazer para o 

estudante o interesse pelo desenvolvimento da atividade, tomando consciência dos 

processos metacognitivos utilizados: 

quando o sujeito sabe que pode controlar a sua ação e, portanto, que pode 
influenciar a natureza dos seus resultados, e que as interações sociais vão 
apoiar nesta regulação, acresce a sua motivação para aprender em vez de 
pretender sancionar sistematicamente os seus erros (GRANGEAT, 1999, p. 
155). 
 

O autor afirma que por meio da interação estudante/estudante e 

estudante/professor, os estudantes tendem a enriquecer gradualmente o seu 

repertório cognitivo. Este repertório pode surgir como um “arsenal de ideias” ou 

“arsenal cognitivo” auxiliando os estudantes quando tomam consciência do que fazer 

enquanto desenvolvem a tarefa. 

Os estudantes também podem agir como mediadores do aprendizado de seus 

colegas, uma vez que “a criança aprende sendo levada a fazer coisas que não sabe 

fazer sozinha e ‘ela pode sempre fazer mais do que quando está só’ desde que seja 

apoiada eficazmente” (DOLY, 1999, p. 30). Uma estratégia é o professor motivar e 

propor ao estudante que entendeu a atividade e expõe alguma estratégia, agir como 

monitor para estimular os estudantes que têm dificuldades de entender o processo. 

Como o diálogo entre os estudantes acontece com frequência, a monitoria pode ser 

facilmente alcançada. 

Outra forma de aprender se caracteriza na interação com outro aprendiz que 
tenha mais experiência e se proponha selecionar, elaborar, discutir, 
pesquisar, organizar, sistematizar informações e tomar decisão do que o 
como vai aprender. Essa capacidade de analisar e escolher a melhor forma 
de aprender é resultado da experimentação de diversas situações que 
ocorrem no grupo, pois cada indivíduo tem uma forma própria para aprender. 
(BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 149). 
 

Enquanto desenvolve as atividades, o diálogo permite ao estudante tomar 

consciência dos processos cognitivos para ter sucesso no desenvolvimento da tarefa 
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que muitas vezes não conseguiria sozinho, ou seja, “o que a criança é hoje capaz de 

fazer com a ajuda dos adultos [...] ou em colaboração com seus camaradas [...], 

sozinho poderia realizá-lo só amanhã” (VYGOTSKY, 1985, apud DOLY, 1999, p. 33). 

O diálogo entre o professor e o estudante e entre os colegas pode encorajar os 

estudantes a não desistirem quando tiverem algum obstáculo ou quando errarem. 

Doly (1999) apresenta sugestões de como utilizar os erros de forma positiva: 

fá-los detectar, analisar, para permitir que o sujeito tome primeiro consciência 
dos procedimentos e conhecimento que utilizou espontaneamente e que o 
levaram ao erro para, em seguida, permitir que construa estratégias de 
remediação e, de forma mais geral, estratégias para vencer o fracasso (p. 
38). 
 

Desta forma, o erro não prejudicará nem desanimará o estudante, pois este 

passará a ver o erro como meio para o progresso. Assim, consideramos que o diálogo 

entre os sujeitos potencializa os processos metacognitivos e pode auxiliar o estudante 

na tomada de consciência enquanto desenvolve uma atividade. 

 

2.6 Tomada de Consciência, Metacognição, Diálogo e Modelagem Matemática 

 

Na seção anterior, apresentamos que por meio do diálogo podemos inferir os 

processos metacognitivos e a tomada de consciência dos estudantes. Neste sentido, 

consideramos que o trabalho em grupo em uma atividade de Modelagem Matemática 

pode potencializar o dizer do estudante sobre a atividade, a tomada de consciência 

sobre o que fazem e o que ele pensa enquanto desenvolve esta atividade. Segundo 

Beber, Silva e Bonfiglio (2014), “quando a metacognição está presente, o aprendiz 

reconhece suas potencialidades e/ou dificuldades, ultrapassando limites e obstáculos” 

(p. 150). 

Na atividade de Modelagem Matemática, enquanto trabalham em grupo, por 

meio do diálogo, é possível verificar as estratégias que os estudantes utilizam para 

desenvolver uma tarefa. “A consciência metacognitiva capacita o sujeito a utilizar suas 

estratégias cognitivas de modo mais eficaz, podendo escolhê-las e regulá-las 

conforme sua necessidade” (GUIMARÃES; STOLTZ; BOSSE, 2008, p. 15). 

Como podemos inferir, todo o processo metacognitivo depende de o estudante 

estar disposto a desenvolver a atividade. Neste sentido, o que torna possível o 

conhecimento metacognitivo é a ação, a tomada de consciência por parte do 

estudante. 
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Num primeiro momento, o que existe é a ação, que resulta num saber 
eminentemente prático, mas que se mantém inconsciente. Essa ação é 
dirigida a um fim, que pode inclusive ser inconsciente, até que os efeitos, ou 
seja, os resultados dessa ação, ao se tornarem perceptíveis para o sujeito, 
tornem os objetivos iniciais mais claros e conscientes para ele, por meio do 
conhecimento do processo (GUIMARÃES; STOLTZ; BOSSE, 2008, p. 25). 
 

Podemos perceber que a ação está relacionada com as estratégias que podem 

ser utilizadas pelos estudantes no desenvolvimento das atividades. De certo modo, o 

estudante que toma conhecimento e monitora seus processos cognitivos potencializa 

suas estratégias de desenvolvimento da tarefa. Portilho (2011) parece expressar essa 

ideia ao afirmar que  

É fundamental que o estudante tome consciência do que faz e organize suas 
atividades para conseguir melhores resultados em sua aprendizagem 
acadêmica. Concebendo a aprendizagem como uma atividade estratégica, 
planificada e controlada pela pessoa que aprende e que se constrói durante 
toda a vida, a necessidade de tomar consciência dos resultados, ou melhor, 
do porquê dos resultados, é possível quando o sujeito utiliza a atividade 
metacognitiva para aprender (p. 151). 
 

É essencial que o estudante olhe para si mesmo e suas ações enquanto 

desenvolve a atividade, favorecendo “a tomada de consciência por parte do indivíduo 

daquilo que ele produz, [...] também dos sentimentos que se revelam quando realiza 

uma tarefa ou quando ele deve assimilar uma noção” (YANNI-PLANTEVIN, 1999, p. 

142). O estudante passa a entender o que está pensando e como está desenvolvendo 

as atividades de forma consciente. Isso porque “a tomada de consciência resulta da 

passagem do inconsciente ao consciente, ou seja, ela permite conferir ao objeto um 

estatuto de exterioridade: aquilo que é tratado não está dentro de si mas fora de si” 

(ibid.). 

No que vimos até aqui, podemos ter uma ideia inicial do que consideramos por 

tomada de consciência em uma perspectiva metacognitiva. De modo geral, 

concebemos como um processo consciente de percepção que se dá enquanto o 

sujeito desenvolve atividades e lida com situações que envolvem investigação envolto 

ao diálogo empreendido no âmbito de um grupo. 

Com base no referencial teórico desta pesquisa, identificamos algumas ações 

dos estudantes relacionadas aos conhecimentos e experiências metacognitivas em 

que a tomada de consciência pode se revelar e/ou podem estar relacionadas a ela 

enquanto desenvolvem atividades de Modelagem Matemática podendo alcançar um 

objetivo cognitivo: i) do que fazer quando precisam lidar com um problema (DOLY, 

1999); ii) do que fazem enquanto organizam e realizam suas atividades, quando 
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resolvem um problema (FLAVELL apud DOLY, 1999); iii) daquilo que produzem 

(YANNI-PLANTEVIN, 1999); iv) dos sentimentos que se revelam quando realizam 

uma atividade ou quando assimilam uma ideia, um conceito (YANNI-PLANTEVIN, 

1999); v) dos resultados obtidos, ou ainda, dos porquês dos resultados obtidos 

(PORTILHO, 2011); vi) do modo como se relacionam com seus pares (DOLLY, 1999) 

e; vii) do modo como pensam ou dos mecanismos que mobilizam no desenvolvimento 

de uma atividade cognitiva (YANNI-PLANTEVIN, 1999; BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 

2014). Estas ações serão revisitadas no momento das análises, no contexto das 

categorias suscitadas pela pesquisa. 

De modo a sistematizar todo o processo destacado neste capítulo, o diagrama 

abaixo apresenta nossa ideia de como a tomada de consciência em uma perspectiva 

metacognitiva pode contribuir para o desenvolvimento de uma atividade (no nosso 

caso, de Modelagem Matemática). Perceba que, como já afirmado, ela está 

correlacionada com a metacognição e pode ser identificada nas ações dos 

estudantes, por meio do diálogo, enquanto desenvolvem uma atividade de 

Modelagem Matemática em grupo, mediados pelo professor. 
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Figura 11: Tomada de consciência em uma perspectiva metacognitiva. 

Fonte: dos autores, baseado no referencial teórico do capítulo 2. 

 

Neste cenário, a Modelagem Matemática pode aparecer como potencial para 

desenvolver/desencadear tomadas de consciência, hipótese que tomamos nesta 

pesquisa e cujas análises podem suscitar reflexões. 
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CAPÍTULO 3 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Caracterizamos esta pesquisa como qualitativa, uma vez que o foco está nos 

aspectos subjetivos do sujeito e das situações, ou seja, incide no sujeito pensante e 

no seu íntimo. Estes aspectos se apresentam quando os estudantes desenvolvem as 

atividades de Modelagem Matemática. Segundo Godoy (1995), de acordo com esta 

perspectiva, 

um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e 
do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para 
tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo 
a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 
pontos de vista relevantes (p. 21). 
 

De acordo com a autora, este tipo de pesquisa permite a imaginação e a 

criatividade por parte do pesquisador, abrindo um leque de possibilidades nos 

trabalhos e vários caminhos possíveis de serem tomados/percorridos. 

Ludke e André (1986) apresentam cinco características básicas da pesquisa 

qualitativa: 

a) tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento; b) os dados coletados são 
predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito 
maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e 
à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos 
dados tende a seguir um processo indutivo (p. 44). 
 

Para Bardin (2016), “a abordagem não quantitativa recorre a indicadores não 

frequenciais suscetíveis de permitir inferências” (p. 144). Segundo a autora, 

corresponde a um procedimento que envolve a intuição e tende a ser mais maleável 

e adaptável a índices não previstos. 

É importante que o pesquisador analise exaustivamente os dados, evitando que 

elementos significativos fiquem de fora. Neste sentido, Bardin (2016) atenta para a 

importância de se compreender todo o contexto da pesquisa, os seus detalhes, uma 

vez que ao lidar com elementos isolados ou com frequências fracas, o risco de erro 

aumenta (p. 145). 

Esta investigação, como já apresentamos, faz parte de um projeto maior 

intitulado “Da passagem do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental: uma 

investigação acerca da cultura escolar, dos processos de ensino e aprendizagem e 

das concepções docentes e discentes”, apoiado pelo CNPq. A questão que norteia a 
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pesquisa, especificamente, é: O que manifestam os estudantes de quintos e sextos 

anos do Ensino Fundamental em relação à Tomada de Consciência sobre suas ideias 

e seus encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por meio da 

Modelagem Matemática?  

Para realização da pesquisa, entrou-se em contato com três escolas municipais 

e dois colégios estaduais do município de Toledo-PR, todos vinculados ao projeto da 

transição. Em cada uma das escolas parceiras fomos direcionados a uma turma, 5º 

ano para a escola municipal e 6º ano para o colégio estadual. O contato com a escola, 

mais especificamente com a direção e com o professor regente de matemática da 

turma, aconteceu com a participação de diferentes pesquisadores, dentre eles o 

pesquisador e orientador desta pesquisa, professor Rodolfo, também coordenador do 

projeto da transição. Na primeira conversa com o professor da escola foi explicado 

como se procederia à pesquisa, a qual só seria feita com a autorização dos 

responsáveis pelos estudantes, mediante assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido. Explicamos também como seriam coletados os dados: as resoluções 

das atividades em folhas individuais, bem como gravação de áudio e de vídeo durante 

o desenvolvimento das atividades. 

Esta pesquisa foi realizada em parceria com os pesquisadores Ronalti Walaci 

Santiago Martin, também mestrando do PPGECEM, e Daiane Maria Seibert e Simone 

Ribeiro, alunas de Iniciação Científica da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, todos orientados pelo professor Rodolfo. As atividades foram desenvolvidas 

em duplas nas escolas municipais (descritas como 5A, 5B e 5C) e estaduais (descritas 

como 6A e 6B). Daiane e eu coletamos dados na escola municipal 5A e colégio 

estadual 6B, já Ronalti e Simoni participaram das atividades nas escolas municipais 

5B e 5C e no colégio estadual 6A. 

Com o objetivo geral de identificar, nas manifestações de estudantes de quintos 

e sextos anos do Ensino Fundamental, indícios da tomada de consciência sobre suas 

ideias e seus encaminhamentos de resolução, ao investigar uma situação por meio 

da Modelagem Matemática, traçamos alguns objetivos específicos: 

- Verificar, nas resoluções das atividades de Modelagem, momentos/situações 

que levaram ao monitoramento cognitivo dos estudantes em suas ações; 

- Inferir acerca de manifestações que podem ser consideradas como tomada 

de consciência dos estudantes sobre a atividade que realizam; 
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- Indicar momentos onde o diálogo nos grupos encaminhou a resolução das 

atividades de Modelagem e inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes 

sobre esses encaminhamentos; 

- Investigar, considerando os interesses na transição do quinto para o sexto ano 

do Ensino Fundamental do projeto em que esta pesquisa se insere, se há 

especificidades nas tomadas de consciência manifestadas por estudantes de quintos 

e sextos anos. 

Considerando o interesse pela tomada de consciência dos estudantes sobre 

como realizam uma investigação no contexto da Modelagem Matemática, quais ideias 

têm e o que aprendem durante uma atividade de Modelagem passamos a delinear o 

contexto da pesquisa. 

 

3.1 O contexto da pesquisa 

 

O processo de coleta de dados aconteceu entre os dias 22 de outubro de 2018 

e 13 de novembro de 2018 e está apresentado com detalhes no Quadro 5. As duas 

primeiras horas-aulas foram de observação-participante, tendo por objetivo conhecer 

os estudantes e professor e, também, possibilitar aos estudantes conhecerem os 

pesquisadores que desenvolveriam as atividades de Modelagem (familiarização com 

o contexto). As aulas seguintes foram de desenvolvimento de três atividades em cada 

turma. O cronograma abaixo mostra com detalhes como ocorreu a coleta de dados 

que, por sua vez, foi acordada com cada professor regente. 

 

Quadro 5: Cronograma dos horários e turmas onde as atividades foram desenvolvidas. 

Escola Municipal A 

5º ano 

Data Horário Descrição 

22/10 13:15-15:15 Observação e auxílio 

24/10 13:15-15:15 Desenvolvimento atividade 1 

29/10 13:15-15:15 Desenvolvimento atividade 2 

31/10 13:15-15:15 Desenvolvimento atividade 3 

05/11 13:15-15:15 Desenvolvimento atividade 3 

 

Escola Municipal B 

5º ano 

Data Horário Descrição 

22/10 08:15-09:45 Observação e auxílio 

29/10 08:15-09:45 Desenvolvimento atividade 1 

05/11 08:15-09:45 Desenvolvimento atividade 2 

12/11 08:15-09:45 Desenvolvimento atividade 4 
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Escola Municipal C 

5º ano 

Data Horário Descrição 

22/10 10:15-11:30 Observação e auxílio 

29/10 10:15-11:30 Desenvolvimento atividade 1 

05/11 10:15-11:30 Desenvolvimento atividade 2 

12/11 10:15-11:30 Desenvolvimento atividade 4 

 

Colégio Estadual A 

6º ano 

Data Horário Descrição 

23/10 15:45-17:25 Observação e auxílio 

30/10 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 1 

06/11 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 2 

13/11 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 4 

 

Colégio Estadual B 

6º ano 

Data Horário Descrição 

22/10 15:45-17:25 Observação e auxílio 

24/10 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 1 

25/10 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 2 

29/10 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 3 

31/10 15:45-17:25 Desenvolvimento atividade 3 

Fonte: dos autores. 

 

As atividades de Modelagem Matemática desenvolvidas nas turmas dos 

quintos e sextos anos, e denominadas de atividades 1, 2, 3 e 4 no Quadro 5, são 

apresentadas a seguir, tal como foram entregues, impressas, para os estudantes. 

Estas atividades foram discutidas e planejadas com antecedência entre os 

pesquisadores, considerando o contexto da sala de aula, a conversa com os 

professores regentes e os possíveis interesses dos estudantes. Mesmo assim, não 

havia uma sequência pré-definida, no sentido de que não buscávamos estudar algum 

conteúdo em específico, mas sim os conteúdos que emergiam a partir do 

desenvolvimento das atividades. 

 

Atividade 1 – No caminho da escola! 

A atividade 1 foi desenvolvida em todas as turmas em um período de duas 

horas-aula. Nesta atividade, cada grupo recebeu um mapa da região (bairro) da sua 

escola em uma folha A3 e cada estudante recebeu uma folha A4 (Figura 12) com 

algumas perguntas relacionadas ao trajeto que percorriam quando vinham para a 

escola. Antes das perguntas, o texto da atividade atenta para a presença da 

matemática nas suas atividades diárias, nesse caso, no trajeto percorrido pelo 

estudante de casa até a escola. 
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Figura 12: Atividade “No caminho da escola”.  

Fonte: dos autores. 

 

Atividade 2 – Carrinhos: quem quer brincar? 

A atividade 2, também desenvolvida em todas as turmas em duas horas-aula, 

levou os estudantes a pensarem no funcionamento de um brinquedo que talvez não 

se lembrassem mais (apesar de ainda serem crianças), ou que nem chegaram a 

conhecer: o carrinho de “corda”. Esta atividade objetivava que os estudantes 

investigassem se existia alguma relação entre o número de voltas dadas na chaveta 

de um carrinho e a distância percorrida por ele e, se sim, como isso se dava. 
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Figura 13: Atividade “Carrinhos: quem quer brincar?” 

Fonte: dos autores. 

 

Atividade 3 – Quanto espaço temos para estudar? 

A atividade 3 foi desenvolvida por estudantes de um quinto (5A) e um sexto ano 

(6B) em dois momentos de duas horas-aula. Nesta atividade os estudantes foram 

levados a pensar nas coisas que “podem ser medidas”. Dessa discussão decorre a 

primeira questão, relativa à quantidade de espaço que existe na sala de aula. Outros 

problemas decorrentes são: quanto espaço da sala tem para cada estudante e para o 

professor? Em relação aos outros prédios da escola, todos eles são salas de aula? 

Quanto seria, aproximadamente, o espaço de todas as salas de aula juntas? 

Ao final da atividade, os estudantes foram desafiados a desenhar a planta baixa 

da escola com base no que eles lembravam em relação aos prédios, corredores, 

quadras, entre outros. 
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Figura 14: Atividade “Quanto espaço temos para estudar?”. 

Fonte: dos autores. 
 

Atividade 4 – Tijolos: como saber se não vejo? 

A atividade 4 foi desenvolvida em dois quintos (5B e 5C) e um sexto ano (6A) 

com duração de duas horas-aula. Ela solicitava que os estudantes calculassem 

quantos tijolos foram utilizados na construção de suas salas de aula. Antes mesmo de 

calcular o número de tijolos que foram utilizados, os estudantes eram levados a pensar 

em como a parede é construída e como poderiam construí-la. 
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Figura 15: Atividade “Tijolos: como saber se não vejo?”. 

Fonte: dos autores. 
 

3.2 Sobre a Coleta de Dados 

 

Para desenvolver as atividades, cada turma foi dividida em grupos de cinco ou 

seis estudantes e cada grupo recebeu um gravador. Ao fundo da sala de aula uma 

câmera foi posicionada para filmar a realização das atividades, a fim de identificar 

momentos do desenvolvimento das atividades em que os estudantes possivelmente 

se distanciassem do gravador que receberam. 

Participaram das atividades: 

- Turma 5A: 26 estudantes divididos em 5 grupos (grupos 1, 2, 3, 4 e 5); 

- Turma 5B: 18 estudantes divididos em 5 grupos (grupos 1, 2, 3, 4 e 6). O 

grupo 5 não fez parte da pesquisa porque nenhum estudante deste grupo entregou o 

termo de autorização assinado pelos responsáveis; 

- Turma 5C: 13 estudantes divididos em 5 grupos (grupos 2, 3, 4, 5 e 6). O 

grupo 1 não fez parte da pesquisa porque nenhum estudante deste grupo entregou o 

termo de autorização assinado pelos responsáveis; 
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- Turma 6A: 28 estudantes divididos em 6 grupos (grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6); 

- Turma 6B: 13 estudantes divididos em 3 grupos (grupos 1, 2, e 5). Os grupos 

3 e 4 não fizeram parte da pesquisa porque nenhum estudante destes grupos entregou 

o termo de autorização assinado pelos responsáveis. 

Durante o desenvolvimento das atividades, uma intervenção consciente feita 

em relação à pesquisa pelos professores (professor da turma e pesquisadores) 

durante o desenvolvimento das atividades foi incluir questões que tinham como 

intenção que os estudantes manifestassem em voz alta o que pensavam. Alguns 

exemplos foram: 

1. Conta como foi que vocês fizeram a atividade. 

2. De quem foi a ideia de fazer determinado passo da atividade? Como pensou 

nisso? 

3. Qual foi a maior dificuldade que tiveram para fazer a atividade? 

4. O que aprenderam com a atividade? 

5. O que mais gostaram da atividade? 

6. Se fosse para contar em casa o que fizeram, o que falariam? 

7. Quais os conteúdos utilizados nesta atividade? 

8. Agora que vocês já conheceram e terminaram a atividade, o que vocês 

fariam diferente, se vocês começassem tudo de novo? 
 

Estas perguntas foram feitas em forma de conversa com os grupos enquanto 

desenvolviam as atividades e não seguiram uma sequência ou momento, de forma 

que os estudantes entendiam que eram manifestações naturais dos professores na 

mediação das atividades. 

Os áudios das discussões dos estudantes no desenvolvimento das atividades 

e nos momentos das apresentações foram transcritos na íntegra e utilizados para 

análise. Somaram-se aos áudios, as imagens gravadas pela filmadora e as produções 

escritas dos estudantes. 

 

3.3 Sobre a Análise dos Dados 

 

Para análise dos dados utilizamos como referencial teórico a Modelagem 

Matemática e a tomada de consciência em uma perspectiva metacognitiva, já 

apresentados anteriormente. Tomamos, todavia, a Análise de Conteúdo de Bardin 
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(2016) para organizar os dados e proceder à análise, buscando construir 

categorizações usando unidades de significado que convergem para aspectos 

comuns. 

Segundo Bardin (2016), a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores [...] que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 
mensagens (p. 48). 
 

Como já discutimos, os aspectos metacognitivos são reflexões interiores do 

sujeito e têm de ser inferidos. Alinhado a isso, Bardin apresenta que “a análise de 

conteúdo já não é considerada exclusivamente com um alcance descritivo, pelo 

contrário, toma-se consciência de que a sua função ou seu objetivo é a inferência” 

(2016, p. 27). 

A autora apresenta duas funções da análise de conteúdo para aplicação na 

análise de dados: 

- Função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, 
aumenta a propensão para a descoberta. É a análise de conteúdo “para ver 
o que dá”. 
- Função de “administração da prova”: hipóteses sob a forma de questões ou 
de afirmações provisórias, servindo de diretrizes, apelarão para o método de 
análise sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou 
de uma infirmação. É a análise de conteúdo “para servir de prova” (p. 33). 
 

Estas funções possuem a característica de organizar os resultados a priori e a 

posteriori. Bardin (2016) ainda afirma que estas duas funções podem acontecer de 

maneira complementar. Para nossa pesquisa, utilizamos as ações dos estudantes em 

que a tomada de consciência pode estar associada enquanto desenvolvem atividades 

de Modelagem Matemática, a fim de que, adicionadas às análises, os dados surjam a 

posteriori. Assim, buscamos identificar convergências e construir categorias e 

subcategorias de análise. 

A autora apresenta um exemplo sobre como podemos utilizar a análise de 

conteúdo 

Imagine-se certo número de caixas, por exemplo de sapatos, dentro das 
quais são distribuídos objetos, como aqueles, aparentemente heteróclitos, 
que seriam obtidos se se pedisse às passageiras de um trem que 
esvaziassem as bolsas. A técnica consiste em classificar os diferentes 
elementos nas diversas gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer surgir 
um sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial. É evidente 
que tudo depende, no momento da escolha dos critérios de classificação, 
daquilo que se procura ou que se espera encontrar (2016, p. 43). 
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Percebemos que para classificar e fazermos inferências sobre os conteúdos, 

necessitamos de certa intuição, de modo que “o interesse não está na descrição dos 

conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados 

relativamente a ‘outras coisas’” (BARDIN, 2016, p. 44). 

Nosso foco de análise é a fala dos estudantes enquanto desenvolvem 

atividades de Modelagem Matemática. Bardin (2016) afirma que “a análise de 

conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça. [...] é uma busca de outras realidades por meio das mensagens” (p. 50). 

Como afirmado, as falas dos estudantes foram gravadas e em seguida 

transcritas. É necessário que o pesquisador esteja ligado aos detalhes no momento 

da análise, seja na hora de analisar os dados ou mesmo antes, no momento de 

transcrição. Bardin (2016) atenta para a precaução na organização da transcrição, 

afirmando que exige uma perícia muito dominada e uma análise minuciosa e delicada. 

A autora apresenta três fases para a análise de conteúdo: pré-análise; 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

(BARDIN, 2016). 

A pré-análise é a fase da organização, escolher os documentos de análise, as 

hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores. Nesta fase, selecionamos, para 

esta pesquisa, duas dentre as quatro atividades que foram desenvolvidas nas escolas: 

a atividade 1 (No caminho da escola!) e a atividade 3 (Quanto espaço temos para 

estudar?). Utilizamos a transcrição das falas dos estudantes nos grupos enquanto 

desenvolviam as atividades de Modelagem Matemática, os vídeos e os trabalhos 

desenvolvidos por eles. 

A fase da exploração do material, segundo o autor, “é longa e fastidiosa, 

consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 2016, p. 131). 

Para manter o sigilo dos nomes dos estudantes, a identificação se deu do seguinte 

modo: consideramos, inicialmente, uma letra indicando se é um estudante (E), um 

grupo (G) ou um professor/pesquisador (P). P1, P5 e P6 representam professores 

regentes da turma, P2 representa um pesquisador de Iniciação Científica e P3 e P4 

representam pesquisadores mestrandos, todos professores no momento da 

realização das atividades. Se for estudante: terá um número indicando qual estudante 

é em relação ao grupo; um ponto; um número indicando qual grupo é em relação à 
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turma; um ponto; e um número seguido de uma letra, indicando o ano escolar que 

representa. Se for um grupo: terá um número indicando qual grupo é em relação à 

turma; um ponto; e um número seguido de uma letra, indicando o ano escolar que 

representa. Por exemplo: uma atividade desenvolvida pelo estudante E5.2.6B, é o 

estudante cinco do grupo dois do sexto ano B (a letra que segue o ano foi escolhida 

aleatoriamente); uma atividade desenvolvida pelo grupo G1.5A, é o grupo um do 

quinto ano A. 

No tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos (BARDIN, 2016), com base nas 

inferências realizadas e organizando em categorias que buscarão responder a 

questão da pesquisa já apresentada: O que manifestam os estudantes de quintos e 

sextos anos do Ensino Fundamental em relação à Tomada de Consciência sobre suas 

ideias e seus encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por meio da 

Modelagem Matemática? 

As respostas categorizadas procuram seguir algumas qualidades apresentadas 

por Bardin (2016), sintetizadas a seguir: 

- Exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão 
(p. 149); 
- Homogeneidade: um único princípio de organização deve governar a sua 
organização (p. 150); 
- Pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada 
ao material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico 
definido (p. 150); 
- Objetividade e fidelidade: as diferentes partes de um mesmo material, ao 
qual se aplica à mesma grade categorial, devem ser codificadas da mesma 
maneira, mesmo quando submetidas a várias análises (p. 150); 
- Produtividade: um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados 
férteis: em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exatos (p. 
150). 
 

Os momentos significativos das transcrições, chamados “episódios”, serão 

explicados a seguir. 

 

3.3 Sobre a escolha dos Episódios 

 

Como já afirmamos, selecionamos, para esta pesquisa, duas entre as quatro 

atividades que foram desenvolvidas nas escolas: a atividade 1 (No caminho da 

escola!) e a atividade 3 (Quanto espaço temos para estudar?). Tecemos uma análise 

que constitui os apêndices 1 e 2 deste trabalho e nesta análise específica, 

apresentamos por meio de episódios, os momentos significativos de diálogos 
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empreendidos nos grupos ao desenvolverem as atividades de Modelagem em que foi 

possível inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes. 

Na descrição dos dados (capítulo 4) apresentaremos as diferentes ideias de 

resolução (registros escritos) dos estudantes percebidas: em quintos e sextos anos 

simultaneamente, apenas em quintos anos e apenas em sextos anos. Na atividade 1, 

desenvolvida em todas as turmas, não foi possível identificar especificidades 

significativas nos quintos e sextos anos. Na atividade 3, desenvolvida em um quinto e 

um sexto ano, destacamos que os grupos do sexto ano não terminaram a atividade, 

conforme consta na descrição dos dados.  

A escolha dos episódios (realizada na fase da exploração do material), se deu 

do seguinte modo: depois de transcrever os áudios, foi realizada uma leitura minuciosa 

das transcrições com o propósito de identificar momentos que poderiam indicar a 

manifestação da tomada de consciência dos estudantes. Como já apresentamos, 

analisamos somente os dados coletados pelos grupos em que os estudantes 

entregaram os termos de compromisso assinados pelos pais ou responsáveis. Nestas 

transcrições, optamos por destacar as falas dos estudantes com diferentes cores de 

fontes, a fim de facilitar a distinção no momento da leitura dos episódios. Desta forma, 

em cada episódio, cada cor representa um estudante diferente, ou seja, a fala de um 

estudante de uma determinada cor em um episódio não representa necessariamente 

o mesmo estudante em outro episódio. No entanto, tomamos o cuidado de, em 

episódios do mesmo grupo, as cores representarem o mesmo estudante. Por 

exemplo, o estudante E4.4.5A, em todos os episódios onde identificamos sua fala, 

destacamos com fonte azul. 

Identificamos nas transcrições dos áudios um total de quarenta e sete 

episódios, sendo trinta e um episódios identificados na atividade 1 e dezesseis 

episódios identificados na atividade 3. É possível que na atividade 1 tenhamos 

reconhecido mais episódios porque tivemos mais turmas sendo analisadas do que na 

atividade 3: na atividade 1 tivemos cinco turmas (três quintos e dois sextos anos) e na 

atividade 3 tivemos duas turmas (um quinto e um sexto ano). 

Dos trinta e um episódios da atividade 1, percebemos que vinte e seis episódios 

pertencem aos quintos anos e apenas cinco episódios pertencem aos sextos anos. 

Se levarmos em consideração o número de grupos em cada ano, quinze grupos nos 



84 
 

quintos anos e nove grupos nos sextos anos, percebemos que há muita diferença na 

quantidade de episódios em cada turma. 

O Quadro 6 apresenta estes dados referentes aos episódios, a fim de facilitar 

a visualização. 

Quadro 6: Relação atividades/grupos/episódios. 

  Número de grupos Número de episódios 

Atividade 1 
Três quintos anos 15 26 

Dois sextos anos 9 5 

Atividade 3 
Um quinto ano 5 14 

Um sexto ano 3 6 
Fonte: dos autores. 

 

De modo a apresentar como se deram as análises específicas que constam 

integralmente nos apêndices deste texto, trazemos um exemplo do que foi feito. 

No episódio 41 apresentamos as primeiras ideias do grupo G4.5A quando 

receberam a atividade 3 – Quanto espaço temos para estudar? – e precisavam pensar 

em quanto espaço a sala de aula deles possui. 

 

Episódio 41 

E3.4.5A: muda por 100, quenem o mapa, o mapa foi diminuído por 50, então a gente 
diminui isso daqui por 100, daí a gente conta, tipo 2 centímetros é 100, 2 centímetros é 100, 
daí vai dá o número. 

E4.4.5A: Deve te uns 7 metros. 
E1.4.5A: Mais, uns 10 metros. 
E3.4.5A: Metros quadrados entendeu... é só conta uma parede. 
P3: pensaram em como medir já? 
E3.4.5A: Tem duas formas, ó, nós podemos medir em passos, aí a gente faz um 

desenho que é um quadrado. 
... 
E3.4.5A: Aí desenha aqui, aí a gente tem tipo o mapa, daí a gente pega sei lá, 2 

centímetros 100. 

 

Neste episódio destacamos o momento de tomada de consciência de E3.4.5A  

quando começa a estabelecer relações entre esta atividade e a atividade 1 (atividade 

do mapa): “muda por 100, que nem o mapa, o mapa foi diminuído por 50, então a 

gente diminui isso daqui por 100, daí a gente conta, tipo 2 centímetros é 100, 2 

centímetros é 100, daí vai dá o número”. A reflexão de E3.4.5A permitiu associar esta 

atividade com a atividade 1 e, desta forma, utilizar o conhecimento que eles haviam 

adquirido durante o desenvolvimento daquela atividade para auxiliar no 

desenvolvimento desta. Este momento é importante pois mostra a importância de o 
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estudante revisitar os processos cognitivos em sua memória a fim de potencializar a 

resolução/desenvolvimento da atividade.  

Segundo Yussen (1985, apud Doly, 1999), os conhecimentos sobre a cognição 

e os produtos da cognição são conhecimentos “armazenados na memória [...] que 

podem ser chamados a guiar a atividade cognitiva numa gestão controlada das 

tarefas” (p. 22). Podemos inferir a manifestação da tomada de consciência dos 

estudantes como uma forma de chamar os conhecimentos armazenados na memória 

de forma a guiar a atividade cognitiva e conseguir desenvolver a atividade de 

Modelagem Matemática. Neste sentido, a metacognição surge como forma de 

potencializar a tomada de consciência quando os estudantes revisitam seus 

processos cognitivos. 

O “chute” da medida do lado da sala por parte dos estudantes requer uma 

reflexão sobre o quanto imaginam ser 7 ou 10 metros. Esta reflexão leva em 

consideração o que representa a medida imaginada por eles, e o quanto se aproxima 

da medida do lado da sala. Com base nas medidas das laterais da sala de aula (entre 

6 e 7 metros), concluímos que a reflexão possibilitou aos estudantes estimarem uma 

medida próxima a que os lados da sala representam. 

Neste episódio, E3.4.5A também percebe que o que eles estão calculando é 

dado em metros quadrados. Podemos inferir que ele imaginou que a sala é um 

quadrado, pois comenta com os colegas que é só encontrar a medida de uma parede 

que já é possível fazer o cálculo (a área do quadrado pode ser calculada fazendo lado 

(l) ao quadrado (l²) ou lado vezes lado (l x l)). 

No final do episódio, E3.4.5A, depois de fazer relações com a atividade 1, 

sugere que o grupo faça um esboço ou planta, ou mapa da sala para auxiliar no 

cálculo. É significativo frisarmos a questão da escala apresentada pelo estudante, e 

da importância que eles atribuem para a representatividade real do desenho que 

farão, pois infere a tomada de consciência de que, com a representação que farão, 

facilitará para desenvolver o restante da atividade. 

 

A análise dos dados, apresentada no capítulo 5, apresenta os resultados 

obtidos por meio das convergências construídas na análise específica, por meio da 

construção de categorias. Caso haja interesse, a análise específica (presente nos 
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apêndices 1 e 2 deste trabalho) apresenta de forma detalhada como ocorreu a análise 

de cada episódio. 

Todavia, antes de realizarmos as análises propriamente, apresentamos uma 

descrição das resoluções empreendidas pelos estudantes nas atividades de 

Modelagem Matemática, no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo descrevemos as resoluções dos estudantes nos grupos. Esta 

descrição é baseada nos registros escritos dos estudantes e não nos seus diálogos 

ainda, como forma de se apresentar as atividades e resoluções e permitir melhor 

compreensão da análise que empreenderemos no Capítulo 5. Utilizaremos aqui 

(Capítulo 4), como suporte, as fases da Modelagem Matemática de Almeida, Silva e 

Vertuan (2012) representadas na Figura 3, bem como a ideia de modelo de Klüber 

(2016) e Tortola e Almeida (2013), entre outros autores apresentados no Capítulo 2, 

em que a construção de modelos surge para auxiliar na compreensão de uma situação 

e seu conceito é ampliado, constituindo vários tipos de representações (como tabelas, 

plantas baixas, entre outros). Cada turma desenvolveu três das quatro atividades de 

Modelagem Matemática planejadas, porém, não necessariamente as mesmas, como 

mostrou o Quadro 5. Para a análise dos dados foram escolhidas as atividades 1 e 3. 

A atividade 1 – No caminho da escola! – foi desenvolvida em todas as turmas (três 

quintos anos e dois sextos anos). A atividade 3 – Quanto espaço temos para estudar? 

– foi desenvolvida em um quinto ano (5A) e um sexto ano (6B).  

 

4.1 Atividade 1 – No caminho da escola! 

 

Esta atividade tinha como objetivo fazer com que os estudantes pensassem 

sobre o trajeto que percorrem de sua casa até a escola, com o auxílio de um mapa da 

região do bairro em que se localiza sua escola. Esse mapa foi entregue impresso em 

uma folha A3. Cada turma recebeu um mapa diferente, pelo fato de as escolas se 

situarem em espaços diferentes. De modo geral, a nossa expectativa era de que os 

estudantes conseguissem entender a questão da escala do mapa, as diferentes 

unidades de medida de distância (dependendo se moravam perto ou longe), sem 

necessariamente utilizar a unidade padrão (quilômetro, metro, centímetro, etc.), mas 

sim as ruas, quadras e outras que poderiam surgir. Também se esperava que os 

estudantes entendessem que mesmo utilizando como unidade de medida metro, 

quilômetro, quadras, ruas, entre outros, a distância da casa até a escola é sempre a 

mesma. Já na última questão, referente à menor distância possível da casa até a 
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escola, a expectativa era de que os estudantes percebessem que a menor distância 

entre dois pontos (nesse caso a escola e a casa) é sempre uma linha reta. Porém, 

algumas dificuldades já eram esperadas, por exemplo, entender que a distância é 

sempre a mesma independente da unidade de medida e perceber a linha reta entre a 

casa e a escola, pelo fato de as ruas darem a falsa impressão de que não existe 

distância menor entre os dois pontos. 

Neste momento, discutiremos as resoluções dos estudantes, separados por 

“tipo” de modelo que cada grupo ou estudante em particular utilizou para desenvolver 

a atividade. Informamos com antecedência que todos os estudantes receberam a 

atividade (folha A4). Desta forma, em alguns grupos, cada estudante analisou e 

respondeu a questão com base no seu trajeto de casa até a escola e, em outros 

grupos, os estudantes escolheram e utilizaram um mesmo trajeto para o grupo todo 

desenvolver a atividade, proporcionando a construção de diferentes modelos. Mesmo 

nos grupos onde os estudantes resolveram individualmente, ocorreu o diálogo 

enquanto desenvolviam a atividade, como é possível verificar na análise das 

transcrições (apêndices 1 e 2). 

Com o mapa, os estudantes começaram a verificar onde se encontravam suas 

casas e, também, a escola. A Figura 16 mostra o trajeto que os estudantes do grupo 

G3.5A desenharam para representar o caminho de suas casas até a escola. É 

possível perceber que aparecem vários trajetos, indicando que cada estudante 

marcou o seu trajeto até à escola. 
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Figura 16: Trajeto que os estudantes do grupo G3.5A percorrem para irem de casa até a escola. 

Fonte: dos autores. 
 

Já o estudante E4.1.6A resolveu construir o próprio modelo de mapa, com a 

representação do trajeto de sua casa até a escola (Figura 17). É importante destacar 

a noção de escala do estudante, bem como a localização de pontos de referência que 

conhece nesta região, representadas no modelo construído por ele. 

 

 
Figura 17: Modelo construído pelo estudante E4.1.6A com o trajeto que percorre para ir de casa até a 

escola. 
Fonte: dos autores. 

Escola 
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A primeira pergunta – Quanto você anda quando vai para a escola a pé? – 

levou os estudantes a pensarem no trajeto que eles fazem de casa até a escola, 

caminhando (ou de carro, ônibus, etc). Sem a exigência de uma unidade de medida 

padrão, os estudantes tiveram liberdade para estimar a distância pelas unidades de 

medidas que considerassem interessante. O Quadro 6 apresenta as unidades de 

medida que os grupos consideraram na atividade. Na sequência do quadro, 

elencamos alguns registros escritos dos estudantes para exemplificar algumas de 

suas ideias. 

 

Quadro 7: Ideias de resolução dos estudantes referente à primeira pergunta. 

Turma Unidade de medida Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Quadras 

E1.1.5A, E3.1.5A, E1.2.5A, E2.2.5A, 
E4.2.5A, E1.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, 
E5.3.5A, E6.3.5A, E1.4.5A, E2.4.5A, 
E4.4.5A, E5.4.5A, E1.5.5A, E2.5.5A, 
E4.5.5A, E5.5.5A, E6.5.5A, E7.5.5A, 
E1.4.5B, E2.4.5B, E3.4.5B, E2.6.5B, 
E2.2.5C, E3.2.5C, E4.2.5C, E1.5.5C, 
E3.5.5C, E1.6.5C, E1.6.6A, E2.6.6A, 
E3.6.6A,    E4.6.6A,    E5.6.6A,    E3.1.6B 

Metros 

E3.2.5A, E5.2.5A, E2.5.5C, E4.5.5C, 
E1.1.6A, E2.1.6A, E4.1.6A, E1.2.6A, 
E2.2.6A, E4.2.6A, E5.2.6A, E1.3.6A, 
E2.3.6A, E3.3.6A, E4.3.6A, E1.4.6A, 
E2.4.6A, E3.4.6A, E4.4.6A, E1.5.6A, 
E2.5.6A,    E3.5.6A,    E4.5.6A,     E5.5.6A 

Minutos E4.4.5C,    E1.1.6B 

Somente número, sem a 
unidade de medida 

E5.1.5B,    E4.3.5B,    E5.1.6A 

Apenas quinto 
ano 

Quadras e ruas E2.1.5A,    E5.1.5A 

Passos 
E1.1.5B, E2.1.5B, E4.1.5B, E1.2.5B, 
E2.2.5B, E3.2.5B, E4.2.5B, E5.2.5B, 
E1.3.5B,    E2.3.5B,    E3.3.5B 

Casas E5.4.5B 

Ruas E4.6.5C 

Quadras, metros e 
centímetros 

E2.3.5C,    E1.4.5C 

Ruas e metros E5.6.5C 

Apenas sexto ano 

Quadras e metros 
E5.4.6A, E1.2.6B, E3.2.6B, E4.2.6B, 
E4.5.6B 

Não utilizou números 
nem unidades de medida 

E5.1.6B 

Quilômetros E3.1.6A,   E5.2.6B,    E2.5.6B 

Esquinas E1.5.6B 
Fonte: dos autores. 
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A ideia de resolução mais utilizada pelos estudantes foi a de medir o trajeto em 

quadras. Alguns exemplos são as resoluções dos estudantes E1.4.5A, e E1.6.5C. 

 

 
Figura 18: Resolução do estudante E1.4.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 19: Resolução do estudante E1.6.5C 

(na imagem, o estudante escreveu: A [E3.6.5C] anda 2 ruas). 
Fonte: dos autores. 

 

Temos também os estudantes que utilizaram metros para definir a distância 

nas resoluções. Como exemplo, as resoluções dos estudantes E2.3.6A e E3.5.6A. 

 

 
Figura 20: Resolução do estudante E2.3.6A 

(na imagem, o estudante escreveu: 600 metros que três a três cm é igual a 100 m deu 18 cm = 600 
m). 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 21: Resolução do estudante E3.5.6A. 

Fonte: dos autores. 

 
Alguns estudantes, em vez da distância, pensaram no tempo que levavam para 

percorrer o trajeto, como E4.4.5C e E1.1.6B. 
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Figura 22: Resolução do estudante E4.4.5C. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 23: Resolução do estudante E1.1.6B. 

Fonte: dos autores. 

 

Alguns estudantes utilizaram três unidades de medida: quadras, metros e 

centímetros. Na Figura 24, E2.3.5C utiliza a unidade de medida “quadras” para 

representar uma distância e as unidades de medida “metros” e “centímetros” para 

representar outra distância. 

 

 
Figura 24: Resolução do estudante E2.3.5C 

(na imagem, o estudante escreveu: eu ando 2 quadras e meia que dá 300 m e 60 cm). 
Fonte: dos autores. 

 

E por último, o estudante E1.5.6B, que utilizou “esquinas” para determinar a 

distância da sua casa até a escola. 

 

 
Figura 25: Resolução do estudante E1.5.6B. 

Fonte: dos autores. 

 

A questão seguinte – Qual é a distância da sua casa até a escola? – intentava 

levar o estudante a pensar na unidade de medida mais usual de distância. Neste 

momento a ideia era que os estudantes chegassem à unidade de medida de 
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comprimento padrão (centímetro, metro, quilômetro) enquanto pensassem na 

distância de sua casa até a escola. Mesmo assim, foram consideradas as respostas 

dos estudantes em outras unidades de medida. O Quadro 7 apresenta as unidades 

de medida que os grupos utilizaram neste momento da atividade. Do mesmo modo, 

apresentamos na sequência alguns dos registros escritos apresentados pelos 

estudantes. 

 

Quadro 8: Ideias de resolução dos estudantes referente à segunda pergunta. 

Turma Unidade de medida Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Metros 

E1.1.5A, E2.1.5A, E3.1.5A, E5.1.5A, 
E1.2.5A, E2.2.5A, E3.2.5A, E4.2.5A, 
E1.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, 
E5.4.5A, E4.4.5A, E1.1.5B, E1.2.5B, 
E2.2.5B, E3.2.5B, E4.2.5B, E5.2.5B, 
E1.3.5B, E2.3.5B, E3.3.5B, E4.3.5B, 
E2.4.5B, E3.4.5B, E2.6.5B, E2.2.5C, 
E3.2.5C, E4.2.5C, E1.5.5C, E2.5.5C, 
E3.5.5C, E4.5.5C, E1.6.5C, E4.6.5C, 
E5.6.5C, E1.1.6A, E2.1.6A, E4.1.6A, 
E1.2.6A, E2.2.6A, E4.2.6A, E5.2.6A, 
E1.3.6A, E2.3.6A, E3.3.6A, E4.3.6A, 
E1.5.6A, E2.5.6A, E3.5.6A, E4.5.6A, 
E5.5.6A, E1.6.6A, E2.6.6A, E3.6.6A, 
E4.6.6A, E5.6.6A, E3.1.6B, E4.2.6B,    
E1.5.6B,    E2.5.6B,    E4.5.6B 

Quadras 
E1.4.5C, E4.4.5C, E1.4.6A, E2.4.6A, 
E3.4.6A, E4.4.6A, E5.4.6A, E5.1.6B, 
E1.2.6B,    E3.2.6B,    E5.2.6B 

Somente número, sem a 
unidade de medida 

E1.4.5A, E2.4.5A, E2.5.5A, E5.1.5B, 
E5.1.6A 

Apenas quinto 
ano 

Quilômetros 
E1.5.5A, E4.5.5A, E5.5.5A, E6.5.5A, 
E7.5.5A,    E5.4.5B 

Metros e centímetros E2.1.5B,    E4.1.5B,    E2.3.5C 

Metros e quilômetros E6.3.5A,    E1.4.5B 

Casas E5.2.5A 

Apenas sexto ano 
Bem longe E3.1.6A 

Não terminou a 
resolução 

E1.1.6B 

Fonte: dos autores. 

 

A ideia de resolução mais utilizada pelos estudantes foi a de medir o trajeto em 

metros. Alguns exemplos são as resoluções dos estudantes E1.2.5B e E3.5.6A. Junto 

com a resposta, os estudantes explicaram como fizeram para medir a distância. 
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Figura 26: Resolução do estudante E1.2.5B  

(na imagem, o estudante escreveu: cerca de 50 metros. Eu usei a escala para medir o tamanho da 
lateral da quadra e fiz uma estimativa de quanto ando, cerca da metade da lateral da quadra,  

então só dividi 100 pela metade, que deu 50 metros). 
Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 27: Resolução do estudante E3.5.6A. 

Fonte: dos autores. 

 

Identificamos que o conhecimento matemático foi necessário para a construção 

destas respostas (primeira e segunda questão), ou seja, sem a noção matemática dos 

estudantes, não seria possível compreender o que representa esta distância e 

apresentar a resposta. Destacamos que estes modelos, embora utilizem a linguagem 

natural (língua portuguesa), possuem uma matemática subjacente, de modo que 

compreendemos ser um modelo. 

A terceira questão – os valores encontrados nas questões acima são iguais? 

Por quê? – tinha como objetivo que os estudantes pensassem nas relações entre as 

unidades de medida. Essa questão ampliou o número de respostas diferentes dadas 

pelos estudantes. O Quadro 8 apresenta as ideias que os grupos tiveram neste 

momento da atividade. Para informação, a resposta positiva significa que, de acordo 

com o que o estudante respondeu, ele acredita que os valores encontrados nas 

questões anteriores são iguais. Já a resposta negativa infere que, para o estudante, 

as respostas das questões anteriores não são iguais. 

 

Quadro 9: Ideias de resolução dos estudantes referente à terceira pergunta. 

Turma Tipo de resposta Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Resposta positiva, 
porque a distância é a 
mesma 

E1.2.5A, E2.3.5C, E1.4.5C, E4.4.5C, 
E1.5.5C, E2.5.5C, E3.5.5C, E4.5.5C, 
E1.6.5C, E4.6.5C, E5.6.5C, E1.1.6A, 
E2.1.6A, E1.3.6A, E2.3.6A, E3.3.6A, 
E4.3.6A, E1.4.6A, E2.4.6A, E3.4.6A, 
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E4.4.6A, E5.4.6A, E1.2.6B, E3.2.6B,    
E4.2.6B,    E5.2.6B 

Resposta negativa, 
porque as unidades de 
medidas são diferentes 

E4.4.5A, E5.4.5A, E2.4.5A, E2.5.5A, 
E4.5.5A,    E4.1.5B,    E5.4.5B,     E4.5.6B 

Não resolveu a questão 
E5.1.5B, E1.4.5B, E3.2.5C, E1.1.6B,    
E3.1.6B 

Apenas quinto 
ano 

Resposta negativa, 
porque as medidas são 
diferentes 

E2.1.5A, E3.1.5A, E6.5.5A, E7.5.5A, 
E1.2.5B, E2.2.5B, E3.2.5B, E5.2.5B, 
E1.3.5B, E2.3.5B, E3.3.5B, E4.3.5B, 
E3.4.5B 

Resposta positiva, 
porque muda apenas a 
unidade de medida 

E1.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, 
E6.3.5A,    E2.4.5B,    E2.6.5B  

Usou medidas como 
resposta 

E1.5.5A,    E5.5.5A,    E2.2.5C,    E4.2.5C 

Não utilizaram as 
unidades de medida 
como referência na 
resposta 

E2.2.5A, E3.2.5A, E4.2.5A, E5.2.5A, 
E2.1.5B 

Resposta negativa, pois 
usava menos quadras e 
mais metros 

E1.1.5A, E5.1.5A 

Resposta negativa, 
porque os resultados são 
diferentes 

E1.4.5A, E4.2.5B 

Resposta negativa, 
porém, depois mudou 
opinião e deu resposta 
positiva 

E1.1.5B 

Apenas sexto ano 

Resposta positiva, 
porque as perguntas são 
iguais 

E5.1.6A, E1.5.6A, E2.5.6A, E3.5.6A, 
E4.5.6A,    E5.5.6A 

Resposta negativa, 
porque corta caminho 

E1.2.6A, E2.2.6A, E4.2.6A, E5.2.6A 

Resposta negativa, 
justificando que só vai 
mudar o caminho se 
pegar um caminho mais 
curto ou mais longo 

E1.6.6A, E2.6.6A, E4.6.6A, E5.6.6A 

Resposta negativa, 
porém, sem justificativa 

E5.1.6B 

Resposta positiva, 
porque quilômetros e 
metros são a mesma 
coisa 

E2.5.6B 

Resposta negativa, 
justificando que é quase 
igual 

E3.6.6A 

Resposta negativa, 
porque as perguntas são 
diferentes 

E3.1.6A 
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Resposta positiva, 
porque a casa fica perto 
da escola 

E4.1.6A 

Resposta positiva, 
porque somando pode 
encontrar esse número 

E1.5.6B 

Fonte: dos autores. 

 

Alguns estudantes com resposta positiva, justificaram que o que muda é 

apenas a unidade de medida, como nos exemplos abaixo. 

 

 
Figura 28: Resolução do estudante E4.3.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 29: Resolução do estudante E2.6.5B 

(na imagem, o estudante escreveu: são medidas diferentes, mas os mesmos valores). 
Fonte: dos autores. 

 

Outros estudantes utilizaram a mesma justificativa, mas para a resposta 

negativa, como na Figura 30. 

 

 
Figura 30: Resolução do estudante E4.1.5B 

(na imagem, o estudante escreveu: não porque na primeira nós usamos passos  
e na segunda metros e centímetros). 

Fonte: dos autores. 

 

Verificamos que, para responder esta questão, foi necessário que o estudante 

(ou o grupo) revisitasse e validasse os modelos construídos nas questões anteriores. 

Nesta fase da atividade de Modelagem Matemática o estudante interpreta e valida 
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seus resultados, verificando se estão coerentes com o que entendem ser o que a 

questão pede e dar continuidade no desenvolvimento da atividade. Desta forma, o que 

pode ser um modelo válido para um, não necessariamente é válido para o outro. 

Ressaltamos que este momento possibilita que, com a comparação dos modelos, 

sejam analisadas as diferentes formas de resolução, bem como a correção das 

respostas que não estão corretas. Mesmo assim, é importante que as respostas não 

corretas sejam valorizadas e tratadas como parte do processo, de forma que o erro 

possibilite o aprendizado. 

A última questão – se fosse possível andar a menor distância da sua casa até 

a escola, quanto a menos você andaria? – levou os estudantes mais uma vez para o 

mapa, para verificar se de fato eles faziam o menor caminho até o colégio. No Quadro 

9, apresentamos as respostas dos estudantes: 

 

Quadro 10: Ideias de resolução dos estudantes referente à última pergunta. 

Turma Tipo de resposta Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Metros 

E1.1.5A, E1.2.5A, E2.2.5A, E3.2.5A, 
E2.4.5A, E4.4.5A, E5.4.5A, E1.2.5B, 
E3.2.5B, E4.2.5B, E5.2.5B, E1.3.5B, 
E2.3.5B, E3.3.5B, E4.3.5B, E2.6.5B, 
E2.2.5C, E3.2.5C, E4.2.5C, E2.3.5C, 
E1.5.5C, E2.5.5C, E4.5.5C, E4.1.6A, 
E1.2.6A, E2.2.6A, E4.2.6A, E5.2.6A, 
E4.3.6A, E1.4.6A, E3.4.6A, E4.4.6A, 
E1.5.6A, E2.5.6A, E3.5.6A, E4.5.6A, 
E5.5.6A, E4.2.6B, E5.2.6B, E1.5.6B,    
E2.5.6B,    E4.5.6B 

Quadras 
E1.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, 
E6.3.5A, E1.4.5C, E4.4.5C, E5.1.6B, 
E1.2.6B,    E3.2.6B 

Não resolveu a questão 
E4.2.5A, E5.2.5A, E2.2.5B, E3.5.5C, 
E1.6.5C, E4.6.5C, E5.6.5C, E1.1.6B,    
E3.1.6B 

Somente número, sem a 
unidade de medida 

E1.4.5A,    E2.5.5A,    E5.1.5B,    E2.4.6A 

Metros e centímetros E4.1.5B,    E1.3.6A,    E3.3.6A 

Apenas quinto 
ano 

O caminho que faz já é o 
menor/não encontrou 
caminho menor 

E2.1.5A,    E3.1.5A,    E1.1.5B 

Da a mesma distância E5.1.5A,    E4.5.5A,    E6.5.5A 

Minutos E1.4.5B,    E2.4.5B,    E3.4.5B 

Não foi possível calcular E1.5.5A,    E5.5.5A 

Resposta sem número E2.1.5B,    E5.4.5B 

Passos E7.5.5A 

Apenas sexto ano 
Morando mais perto da 
escola, porém, sem 

E1.1.6A, E2.1.6A, E3.1.6A, E5.1.6A, 
E5.4.6A, E1.6.6A, E2.6.6A, E3.6.6A, 
E4.6.6A,    E5.6.6A 
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apresentar alguma 
medida 

Centímetros E2.3.6A 
Fonte: dos autores. 

 

A ideia de resolução mais utilizada pelos estudantes de quintos e sextos anos 

consistiu em afirmar que andariam menos e representar a distância que andariam a 

menos, em metros. Alguns apenas apresentaram a distância, outros justificaram ou 

mostraram uma resposta um pouco mais elaborada, como os exemplos que seguem. 

 

 
Figura 31: Resolução do estudante E3.2.5B  

(na imagem, o estudante escreveu: modo: avião se fosse possível. Andaria 40 metros). 
Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 32: Resolução do estudante E3.5.6A  

(na imagem, o estudante escreveu: iria vir de avião e ele andaria 350 m). 
Fonte: dos autores. 

 

Alguns estudantes utilizaram minutos para responder. Apesar de serem do 

mesmo grupo, justificaram de formas diferentes. 

 

 
Figura 33: Resolução do estudante E1.4.5B  

(na imagem, o estudante escreveu: ir de transportes e seria menor eu chegaria em 15 minutos). 
Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 34: Resolução do estudante E2.4.5B 

(na imagem, o estudante escreveu: de balão iria de linha reta. Menor por 6 min). 
Fonte: dos autores. 

 

Como é possível verificar nos exemplos de resolução apresentados, as 

respostas escritas foram curtas e não representaram todo o percurso de discussões 
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empreendido pelos estudantes ao desenvolverem a atividade, aliás, o que se mostrou 

recorrente nos registros escritos dos estudantes. 

 

4.2 Atividade 3 – Quanto espaço temos para estudar?40 

 

Esta atividade, desenvolvida com estudantes de um quinto e um sexto ano, 

teve como tema os espaços de que os estudantes dispunham nos diferentes 

ambientes da escola. No primeiro momento, a atividade apresenta alguns itens do 

nosso cotidiano com unidades de medida comumente utilizadas pelas pessoas. 

Todavia, as questões presentes nas atividades não exigiam das crianças que 

utilizassem uma unidade de medida específica, possibilitando que, mesmo que não 

tivessem compreensão das unidades de medida padrão, pudessem recorrer, em um 

primeiro momento, a unidades de medida como “cerâmicas”, pés, passos, entre 

outros. Vislumbrávamos a possibilidade de os estudantes considerarem, para pensar 

sobre o problema, dividir a sala em pequenos “pedaços”, de modo que eles e o 

professor ficassem com uma fração do todo. 

Nas duas últimas questões, a expectativa era de que os estudantes 

ampliassem sua percepção do espaço, identificando os prédios da escola que são 

salas de aula e os prédios que não são, calculando posteriormente quanto espaço 

teriam todos estes prédios juntos. Em relação à pergunta 3, ainda – como poderiam 

representar tudo isso no papel? – o objetivo era que refletissem sobre como 

representar um determinado espaço, criando um modelo (planta baixa) do espaço 

escolar em uma folha de papel A3, aparecendo todos os locais para além dos prédios: 

corredores, quadras, parquinhos, entre outros. Inicialmente, antes da entrega da 

pergunta, a ideia era caminhar pelos espaços da escola, a fim de que os estudantes 

identificassem os principais locais para depois representar este espaço na folha A3. 

No entanto, devido à chuva na semana em que a atividade foi desenvolvida, não foi 

possível sair da sala de aula e, desta forma, os estudantes tiveram que “lembrar” dos 

diferentes ambientes da escola sem realizar uma visita in loco, o que constituiu uma 

oportunidade de tomada de consciência. 

 
40 Neste trabalho, optamos por manter o número correspondente à ordem de realização da atividade. 
Por isso, da atividade 1 passamos para a apresentação e análise da atividade 3. A atividade 2, com 
tema relacionado ao carrinho de “corda”, não será objeto de análise deste texto. 



100 
 

Diferente da atividade anterior, as perguntas foram recortadas em tirinhas, de 

forma que quando o grupo terminasse uma questão, chamaria o professor e receberia 

a questão seguinte. 

Na primeira pergunta – a nossa sala de aula, quanto espaço tem? – os 

estudantes tiveram a liberdade para calcular o espaço da sala de aula utilizando a 

unidade de medida que consideraram coerente, sem a exigência de uma unidade de 

medida padrão. No Quadro 10 encontram-se as ideias de unidades de medida 

utilizadas pelos grupos. Na sequência do quadro, destacamos alguns registros para 

exemplificar algumas destas ideias. 

 

Quadro 11: Ideias de resolução dos estudantes referente à primeira pergunta. 

Turma Unidade de medida Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Somente número, sem a 
unidade de medida 

E3.1.5A, E1.2.5A, E2.2.5A, E4.2.5A, 
E1.3.5A, E3.4.5A, E4.4.5A, E5.4.5A, 
E4.5.5A, E1.1.6B, E5.1.6B, E6.1.6B, 
E4.2.6B,    E4.5.6B,    E5.5.6B,    E6.5.6B 

Unidade de medida 
“metros quadrados” 

E2.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, 
E6.3.5A,    E1.4.5A,    E2.4.5A,    E2.5.6B 

Unidade de medida 
“centímetros quadrados” 

E1.5.5A, E2.5.5A, E7.5.5A, E1.2.6B,    
E3.2.6B 

Unidade de medida 
“centímetros” 

E5.1.5A,    E1.5.6B 

Apenas quinto 
ano 

Unidade de medida “pés 
e metros e centímetros” 

E3.2.5A 

Unidade de medida 
“metros e centímetros” 

E1.1.5A,    E2.1.5A 

Unidade de medida 
“centímetros quadrados 
e metros quadrados” 

E5.5.5A 

Unidade de medida 
“metros” 

E6.5.5A 

Apenas sexto ano 
Unidade de medida 
“cerâmicas” 

E5.2.6B 

Fonte: dos autores. 

 

Identificamos que grande parte dos estudantes apresentaram a resposta sem 

a unidade de medida. E1.2.5A, por exemplo, iniciou anotando a quantidade de passos, 

provavelmente correspondente à medida do lado da sala, porém no final deixou a 

resposta sem a unidade de medida. 
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Figura 35: Resolução do estudante E1.2.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

Dos que apresentaram alguma unidade de medida, temos como exemplo 

E6.3.5A que usou metros quadrados. Percebemos que, de acordo com a resolução 

do estudante, ele encontrou as medidas de dois lados da sala e os multiplicou, para 

calcular a medida da área da sala de aula. Até aqui não é possível perceber quais os 

lados da sala de aula que ele utilizou. 

 

 
Figura 36: Resolução do estudante E6.3.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

Destacamos a resolução do estudante E5.1.5A que, provavelmente, ao conferir 

a resposta obtida com os colegas e perceber um resultado diferente, empreendeu 

nova resolução, sem apagar, no entanto, a primeira (Figura 37). Pelo fato de o 

estudante ter mantido a primeira resolução, foi possível inferir que, ao interpretar e 

validar o modelo que havia encontrado, percebeu que era diferente da resposta que 

havia encontrado depois e optou por apresentar as duas respostas. 
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Figura 37: Resolução do estudante E5.2.6B. 

Fonte: dos autores. 

 

A segunda questão – quanto espaço tem para cada aluno? E para o professor? 

– tinha por objetivo levar os estudantes a pensarem na divisão da medida do espaço 

que encontraram para a sala de aula entre os estudantes da turma e o professor. No 

mesmo sentido da primeira questão, utilizaram as unidades de medida apresentadas 

no Quadro 11. 

 

Quadro 12: ideias de resolução dos estudantes referente à primeira pergunta. 

Turma Unidade de medida Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Somente número, sem a 
unidade de medida 

E1.1.5A, E2.1.5A, E5.1.5A, E1.2.5A, 
E2.2.5A, E4.2.5A, E1.3.5A, E2.3.5A, 
E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, E6.3.5A, 
E1.4.5A, E6.5.5A, E5.1.6B, E6.1.6B, 
E1.2.6B, E5.2.6B, E1.5.6B, E5.5.6B,    
E6.5.6B 

Apenas quinto 
ano 

Unidade de medida 
“centímetros quadrados” 

E1.5.5A,    E2.5.5A,    E5.5.5A,    E7.5.5A 

Unidade de medida 
“centímetros” 

E3.1.5A,    E4.5.5A 

Unidade de medida 
“metros quadrados” 

E4.4.5A,    E5.4.5A 

Unidade de medida 
“metros” 

E2.4.5A,    E3.4.5A 

Unidade de medida 
“metros e centímetros” 

E3.2.5A 

Apenas sexto ano Não resolveu a questão 
E1.1.6B, E3.2.6B, E4.2.6B, E2.5.6B,    
E4.5.6B 

Fonte: dos autores. 

 

Diante do quadro, percebemos que a maioria dos estudantes do quinto e sexto 

ano não apresentou a unidade de medida, apenas uma resolução e uma resposta 
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numérica associada. O estudante E4.3.5A dividiu 41,6156 (valor encontrado por ele 

no modelo da primeira questão) por 30, o que acreditamos ser o número de 

integrantes da turma que ele identificou. É possível que a medida que ele representou 

seja em metros quadrados, pois se aproxima da medida aproximada da área da sala 

(em torno de 42 metros quadrados). Já o estudante E6.5.6B dividiu 441 (valor 

encontrado por ele no modelo da primeira questão) por 31. A medida dos lados da 

cerâmica da sala de aula, pelo que recordamos, era de aproximadamente 0,3 metros 

(30 centímetros), assim, a área da cerâmica era de aproximadamente 0,09 metros 

quadrados (900 centímetros quadrados). Então, 441 cerâmicas teriam uma área de 

aproximadamente 39,69 metros quadrados, valor muito próximo do que representava 

a sala de aula (as paredes da sala mediam entre 6 e 7 metros). Neste caso, 

acreditamos que ele utilizou as cerâmicas para determinar o espaço da sala de aula 

e dividiu por 31, que é o número de pessoas que ele identificou. 

 

 
Figura 38: Resolução do estudante E4.3.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 39: Resolução do estudante E6.5.6B. 

Fonte: dos autores. 

 

Outros nem chegaram a responder à questão. Dos que responderam e 

utilizaram unidades de medida, apresentamos como exemplo E2.5.5A utilizando 

centímetros quadrados. O estudante utilizou a medida em centímetros quadrados que 

havia encontrado no modelo da primeira questão e dividiu por 28, que é o número de 

pessoas que contaram na sala. Esta medida também se aproxima da medida da área 

da sala de aula (em torno de 42 metros quadrados, ou 420.000 centímetros 

quadrados, que é a unidade de medida que ele utilizou). 
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Figura 40: Resolução do estudante E2.5.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

A terceira questão, relacionada ao espaço dos prédios da escola, intentava 

levar o estudante a uma reflexão para além da sala de aula, pensando no espaço 

escolar como um todo (neste momento, apenas nos prédios deste espaço). 

Apresentamos as ideias de resolução dos estudantes no Quadro 12. Nas discussões, 

os professores e os estudantes chegaram à conclusão de que as salas tinham mesma 

área (inclusive os outros prédios), por isso acordaram em utilizar a mesma área para 

todas as salas. 

 

Quadro 13: Ideias de resolução dos estudantes referente à terceira pergunta. 

Turma Tipo resposta Estudante 

Quintos e sextos 
anos 

Citou nomes de outros 
prédios e resolveu a 
questão, porém não 
utilizou unidade de 
medida 

E2.1.5A, E1.2.5A, E2.2.5A, E1.3.5A, 
E2.3.5A, E3.3.5A, E4.3.5A, E5.3.5A, 
E1.4.5A, E2.4.5A, E1.5.5A, E2.5.5A, 
E4.5.5A, E5.5.5A, E6.5.5A, E7.5.5A, 
E1.2.6B, E4.2.6B, E5.2.6B, E1.5.6B, 
E4.5.6B 

Resolveu a questão, 
porém não citou nomes 
de outros prédios 

E6.3.5A, E3.4.5A, E5.1.6B, E6.1.6B,   
E6.5.6B 

Apenas quinto 
ano 

Citou nomes de outros 
prédios, porém não 
resolveu a questão 

E3.2.5A,    E4.2.5A,    E4.4.5A,    E5.4.5A 

Citou nomes de outros 
prédios e resolveu a 
questão utilizando a 
unidade de medida 
“metros” 

E1.1.5A,    E5.1.5A 

Citou nomes de outros 
prédios e resolveu a 
questão utilizando a 

E3.1.5A 
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unidade de medida 
“metros ou centímetros” 

Apenas sexto ano 

Não resolveu a questão E1.1.6B,    E2.5.6B,    E5.5.6B 

Citou nomes de outros 
prédios e resolveu a 
questão utilizando a 
unidade de medida 
“cerâmicas” 

E3.2.6B 

Fonte: dos autores. 

 

Como na questão anterior (questão 2 – quanto espaço tem para cada aluno? E 

para o professor?), a maioria dos estudantes resolveu a terceira questão, porém 

esqueceu de apresentar a unidade de medida que estava utilizando. Para 

exemplificar, E1.3.5A apresentou alguns prédios da escola que não são salas de aula, 

e em seguida multiplicou o valor que ele tinha encontrado para a sala de aula pelo 

número de prédios identificados. Pelo que percebemos, o estudante separou os 

cálculos por tipos de prédios, provavelmente em salas de aula, prédios pertencentes 

à direção e partes pertencentes a outros setores. Em seguida, abaixo da conta de 

multiplicação (conta à esquerda na imagem), já fez a soma com os outros dois valores 

encontrados nas demais operações, encontrando o valor de 997,8037 (provavelmente 

metros quadrados) para um total de 26 prédios. 

 

 
Figura 41: Resolução do estudante E1.3.5A  

(na imagem, o estudante escreveu: biblioteca, quadra, salas, sala de vídeo, saguão, sala de 
informática). 

Fonte: dos autores. 
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E2.5.5A também apresentou os nomes de outros prédios e fez duas contas de 

multiplicação. Provavelmente, uma delas era para as salas de aulas e a outra para os 

outros prédios. Em seguida, fez a adição dos valores encontrados (conta ao meio na 

imagem), encontrando o valor de 1526,16 (provavelmente metros quadrados) para um 

total de 32 prédios. 

 

 
Figura 42: Resolução do estudante E2.5.5A  

(na imagem, o estudante escreveu: banheiros, sala de vídeo, direção, cadernação, secretaria, 
biblioteca, cozinha, quadra, lavanderia, sala das zeladoras, sala dos professores, informática. É a 

mesma resposta anterior). 
Fonte: dos autores. 

 

E1.5.6B também apresentou nomes de outros prédios e fez a multiplicação. 

 

 
Figura 43: Resolução do estudante E1.5.6B  

(na imagem, o estudante escreveu: o que não é sala de aula: biblioteca, secretaria, banheiros, 
cozinha...). 

Fonte: dos autores. 

 

Alguns estudantes resolveram a questão por completo e apresentaram a 

unidade de medida. Como exemplo, apresentamos a resolução de E5.1.5A. O 

estudante apresentou nomes de outros prédios. Percebemos que o estudante fez um 

processo diferente dos exemplos anteriores. Primeiramente multiplicou a medida do 

espaço da sala de aula (que havia encontrado) por 15, e depois multiplicou por 2. 
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Acreditamos que o estudante procedeu desta forma pois identificou 15 salas de aula 

e 15 prédios que não são sala de aula, por isso multiplicou o valor que havia 

encontrado por 2, e respondeu à questão utilizando a unidade de medida “metros” – 

possivelmente para representar a área. Neste sentido, surge uma grande 

oportunidade de, ao final desta atividade, o professor apresentar os resultados dos 

estudantes e introduzir (caso os estudantes ainda não tenham estudado) ou revisar 

(caso os estudantes já tenham estudado) a unidade de medida de área: metros 

quadrados.  

 

 
Figura 44: Resolução do estudante E5.1.5A  

(na imagem, o estudante escreveu: não, quadra, banheiro, cozinha, lavanderia, parque, secretaria, 
diretoria, coordenação, sala de vídeo, laboratório, informática, etc... biblioteca). 

Fonte: dos autores. 

 

Temos também o estudante E3.1.5A, que fez o processo semelhante ao 

estudante E5.1.5A (Figura 44). Porém respondeu à questão utilizando a unidade de 

medida “metros ou centímetros”. Como no exemplo anterior, possivelmente o 

estudante utilizou esta unidade de medida para representar a área, que poderia ser 

utilizada caso o professor desejasse apresentar (caso os estudantes ainda não 

tenham estudado) ou revisar (caso os estudantes já tenham estudado) a unidade de 

medida de área: metros quadrados.. 
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Figura 45: Resolução do estudante E3.1.5A  

(na imagem, o estudante escreveu: não: tem também banheiro, coordenação, sala dos professores, 
sala das zeladoras, cozinha, biblioteca, brinquedoteca, sala de vídeo. R: todas as salas dão 2.936,40 

metros ou centímetros). 
Fonte: dos autores. 

 

Apresentamos, ainda, a resolução do estudante E3.2.6B, que citou nomes de 

outros prédios e resolveu a questão utilizando a unidade de medida “cerâmicas”. 

Apesar de não ser possível visualizar a conta com clareza, consideramos significativa 

esta abordagem, pois pode servir também como pontapé inicial para uma discussão 

(como sugerido nos exemplos anteriores) com a turma sobre a unidade de medida 

padrão da área: “metros quadrados”. 

 

 
Figura 46: Resolução do estudante E3.2.6B  

(na imagem, o estudante escreveu: o refeitório, secretaria, quadra, laboratório, banheiro, 
almoxarifado, biblioteca, saguão). 

Fonte: dos autores. 

 

Estas respostas apresentaram um modelo com a linguagem natural alicerçada 

pela matemática empreendida pelos estudantes. É significativo que esta resposta 
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também representa um modelo, embora com outra configuração, pois este modelo 

trata do espaço escolar, mas não ainda em forma de desenho (planta baixa, como 

veremos a seguir). 

A quarta questão pedia, mesmo que implicitamente, que os estudantes 

pensassem em como representar o espaço escolar em uma folha A3, levando os 

estudantes a refletir mais uma vez sobre o espaço escolar como um todo, ou seja, 

construir um modelo do espaço escolar. Mas, agora, além dos prédios escolares, os 

estudantes precisavam considerar todo o espaço, com as quadras, gramado, 

parquinho, entre outros. Neste momento apresentamos algumas representações dos 

grupos. 

 
Figura 47: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G1.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 48: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G2.5A. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 49: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G3.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

 
Figura 50: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G4.5A. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 51: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G5.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

Destacamos que os modelos construídos pelos grupos dos quintos anos são 

semelhantes, manifestando que possivelmente se aproximam muito do que é o 

espaço escolar realmente. Infelizmente, os estudantes do sexto ano não terminaram 

esta etapa da atividade, embora o tempo para seu desenvolvimento tenha sido o 

mesmo que o tempo utilizado pelo quinto ano. A Figura 52 mostra a representação 

parcial do modelo desenvolvida pelo G1.6B, o único que conseguiu iniciar a quarta 

questão no tempo da aula. 
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Figura 52: Representação do espaço escolar construída pelo grupo G1.6B41. 
Fonte: dos autores. 

 

Chamamos a atenção para o fato de que a resposta escrita não apresenta 

muitos indícios sobre o processo de resolução utilizado pelos estudantes. Já os 

diálogos e discussões, no processo de construir uma resposta, sim. Ou seja, em 

relação às fases da Modelagem Matemática, identificamos fortemente na 

matematização e resolução, os modelos construídos pelos estudantes, uma vez que 

estes modelos são registrados por eles e se adequam ao nível de ensino. No entanto, 

as outras fases não se apresentam muito nos registros escritos. Por exemplo, a 

inteiração é um processo que envolve o diálogo nos grupos e se tornaria presente nos 

registros escritos caso os estudantes fossem escrever sobre este momento (a pedido 

do professor ou por vontade própria). Outro exemplo é a validação, fase que Blum e 

Ferri (2009) consideram como um possível obstáculo, só é possível verificar por meio 

da manifestação dos estudantes. Como o foco desta pesquisa é na tomada de 

consciência dos estudantes, torna-se fundamental verificar como ela se manifesta no 

processo até chegar ao modelo, e também na interpretação e validação dele após sua 

construção. Neste sentido, nos alinhamos à Tortola e Almeida (2013, p. 625) quando 

afirmam que: 

A obtenção de um modelo não é o objetivo último de uma atividade de 
modelagem matemática, mais importante do que o modelo obtido é o 
processo utilizado, a análise crítica e sua inserção no contexto sociocultural 
(TORTOLA; ALMEIDA, 2013, p. 625). 
 

Por isso temos interesse nos diálogos, ideias e reflexões, ou seja, na tomada 

de consciência manifestada pelos estudantes no desenvolvimento da atividade de 

Modelagem Matemática nos grupos, que passaremos a empreender a partir de agora.  

 
41 Foi feito uma alteração no brilho da imagem para conseguir visualizar, pois o desenho (feito a lápis) 
estava fraco. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Embora tenhamos apresentado as diferentes ideias dos estudantes por meio 

do registro escrito, consideramos pertinente apresentar os diálogos e ideias dos 

estudantes, obtidos por meio dos áudios durante a resolução da atividade e que 

consideramos significativos diante do nosso interesse de pesquisa. A análise 

específica que tecemos apresenta de forma detalhada a análise de cada episódio, e 

é significativa para nossa pesquisa, pois serve de alicerce para a construção da 

análise dos dados. No entanto, por conta da fluidez do texto e por este capítulo (5) 

trazer elementos desta análise específica, optamos por levá-la para os apêndices (1 

e 2). Caso haja interesse em conhecê-la, sugerimos visitar estes apêndices neste 

momento e, em seguida, retornar para este capítulo. 

 Nosso foco nesta pesquisa é identificar nas manifestações de estudantes de 

quintos e sextos anos do Ensino Fundamental, indícios da tomada de consciência 

sobre suas ideias e seus encaminhamentos de resolução, ao investigar uma situação 

por meio da Modelagem Matemática. 

De uma forma específica, nos interessamos por: 

- Verificar, nas resoluções das atividades de Modelagem, momentos/situações 

que levaram ao monitoramento cognitivo dos estudantes em suas ações; 

- Inferir acerca de manifestações que podem ser consideradas como tomada 

de consciência dos estudantes sobre a atividade que realizam; 

- Indicar momentos onde o diálogo nos grupos encaminhou a resolução das 

atividades de Modelagem e inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes 

sobre esses encaminhamentos; 

- Investigar, considerando os interesses na transição do quinto para o sexto ano 

do Ensino Fundamental do projeto em que esta pesquisa se insere, se há 

especificidades nas tomadas de consciência manifestadas por estudantes de quintos 

e sextos anos. 

Neste contexto e considerando as ações dos estudantes (identificadas no 

referencial teórico) relacionadas aos conhecimentos e experiências metacognitivas 

em que a tomada de consciência pode se revelar enquanto desenvolvem atividades 

de Modelagem Matemática, inclusive, (relembrando), i) do que fazem quando 
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precisam lidar com um problema (DOLY, 1999); ii) que fazem enquanto organizam e 

realizam suas atividades, quando resolvem um problema (FLAVELL apud DOLY, 

1999); iii) daquilo que produzem (YANNI-PLANTEVIN, 1999); iv) dos sentimentos que 

se revelam quando realizam uma atividade ou quando assimilam uma ideia, um 

conceito (YANNI-PLANTEVIN, 1999); v) dos resultados obtidos, ou ainda, dos 

porquês dos resultados obtidos (PORTILHO, 2011); vi) do modo como se relacionam 

com seus pares (DOLLY, 1999) e; vii) do modo como pensam ou dos mecanismos 

que mobilizam no desenvolvimento de uma atividade cognitiva (YANNI-PLANTEVIN, 

1999; BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014)), é que apresentamos as confluências 

identificadas na análise específica (apêndices 1 e 2), na descrição dos dados (capítulo 

4) e no referencial teórico (capítulo 1 e 2), por meio de quatro categorias: 

- Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática diante da necessidade de o estudante revisitar e monitorar seus 

processos cognitivos; 

- Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática devido à atividade de mediação; 

- Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática na relação que o estudante estabelece com algo que é concreto para 

ele; 

- Especificidades nas tomadas de consciência manifestadas em uma 

atividade de Modelagem Matemática por estudantes de quintos e sextos anos. 

É sobre as convergências obtidas das manifestações dos estudantes, 

principalmente dos diálogos realizados nos grupos enquanto desenvolviam as 

atividades de Modelagem Matemática, que se desenham as análises que passamos 

a apresentar em relação à cada categoria. 

 

5.1 Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática diante da necessidade de o estudante revisitar e monitorar seus 

processos cognitivos 

 

É preciso que os estudantes acedam ao mesmo tempo aos saberes, aos 
modos de construção desses saberes e a eles próprios enquanto 
aprendentes através de uma tomada de consciência do que fazer quando 
geram uma tarefa. Esta tomada de consciência é reveladora da sua 
competência de construção de conhecimentos e, por isso mesmo, de prazer 
de aprender (DOLY, 1999, p. 56). 
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Compreender o que e como fazer, está fazendo ou já fez, é fundamental para 

que o estudante potencialize sua aprendizagem. Nesta categoria, consideramos as 

situações em que os estudantes sentem a necessidade de revisitar seus processos 

cognitivos e recuperar suas memórias, seja em relação a alguma experiência 

vivenciada dentro ou fora da sala de aula, enquanto observam/analisam a atividade 

que passará a desenvolver, está desenvolvendo ou já desenvolveu. De certo modo, 

podemos afirmar que, nesta categoria, o estudante está pondo em ação um 

conhecimento sobre a cognição ou mesmo realizando um monitoramento cognitivo. 

Aqui, é possível correlacionar a metacognição e a tomada de consciência. 

a metacognição pode ser tomada [...] como produto ou como processo. Como 
“produto” quando se refere ao conhecimento acerca da cognição, ou seja, ao 
conhecimento que as pessoas têm sobre quando, onde, por que e como 
utilizar os conhecimentos que possuem, sua utilidade e eficácia. Como 
“processo” quando se relaciona ao monitoramento que um sujeito exerce 
sobre sua própria atividade cognitiva, quando se refere às faculdades de 
planificar, de dirigir à compreensão e de avaliar o que foi aprendido 
(VERTUAN; ALMEIDA, 2016, p. 1075). 
 

Identificamos manifestações de tomada de consciência dos estudantes 

enquanto refletem, administram e avaliam o desenvolvimento da atividade de 

Modelagem Matemática. Apresentamos as três dimensões que configuram o 

monitoramento cognitivo, nas quais identificamos a consciência sobre a cognição 

interagindo com outros fenômenos (Figura 9 e Figura 10). 

a) dimensão da reflexão na qual o sujeito reconhece e avalia suas próprias 
estruturas cognitivas, possibilidades metodológicas, processos, habilidades e 
desvantagens; b) dimensão da administração durante a qual o indivíduo, que 
já conhece seu estado, passa a combinar os componentes cognitivos 
diagnosticados, a fim de formular estratégias para resolver a tarefa; e c) 
dimensão da avaliação, através da qual o sujeito avalia a implementação de 
suas estratégias e o grau em que o objetivo cognitivo está sendo alcançado 
(TOVAR-GÁLVEZ, 2008, p. 3). 
 

Segundo Vertuan (2013), as três dimensões atuam simultaneamente durante o 

desenvolvimento de uma atividade e apresentam um caráter dinâmico, possibilitando 

que o estudante passe, conforme evolui suas experiências metacognitivas, a usufruir 

dos conhecimentos que construiu a fim de potencializar suas aprendizagens. 

Das ações dos estudantes identificadas no referencial teórico relacionadas aos 

conhecimentos e experiências metacognitivas em que a tomada de consciência pode 

se revelar enquanto desenvolvem atividades de Modelagem Matemática podendo 

alcançar um objetivo cognitivo, identificamos que esta categoria se aproxima destas: 

i) do que fazer quando precisam lidar com um problema (DOLY, 1999); 
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ii) do que fazem enquanto organizam e realizam suas atividades, quando 

resolvem um problema (FLAVELL apud DOLY, 1999); 

iii) daquilo que produzem (YANNI-PLANTEVIN, 1999); 

v) dos resultados obtidos, ou ainda, dos porquês dos resultados obtidos 

(PORTILHO, 2011); 

vii) do modo como pensam ou dos mecanismos que mobilizam no 

desenvolvimento de uma atividade cognitiva (YANNI-PLANTEVIN, 1999; BEBER; 

SILVA; BONFIGLIO, 2014). 

Em relação ao conhecimento sobre a cognição e ao monitoramento cognitivo 

dos estudantes, a tomada de consciência em uma atividade de Modelagem 

Matemática foi manifestada: 

- Quando os estudantes revisitam e refletem sobre conhecimentos 

armazenados na memória para poder desenvolver uma atividade; 

- Quando os estudantes administram a atividade, trazendo à consciência um 

processo enquanto refletem sobre o que estão desenvolvendo, com a finalidade de 

direcionar e resolver a situação-problema; 

- Quando os estudantes avaliam a atividade ou parte da atividade que já 

desenvolveram e refletem sobre o que já alcançaram e os possíveis 

encaminhamentos a partir do que já fizeram, com base na experiência. 

Apresentaremos, nas próximas subseções, considerações sobre cada uma 

destas manifestações de tomada de consciência. 

 

5.1.1 Quando os estudantes revisitam e refletem sobre conhecimentos armazenados 

na memória para poder desenvolver uma atividade. 

 

Aqui a tomada de consciência manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade acontece quando estes sentem a necessidade de 

lembrar um trajeto, um espaço, um ambiente, uma atividade, ou seja, algo que já 

tenham vivenciado para terem alguma noção do que é possível realizar. 

Um exemplo foi na atividade 1, quando os estudantes precisavam lembrar o 

trajeto de suas casas até a escola, e também como poderiam medir este trajeto; e o 

grupo G3.5A, conhecendo os nomes das ruas onde moram e, também, alguns pontos 

de referência, olhando para o mapa, começam a discutir e pensar sobre a localização 

das ruas que lembravam. Essa reflexão permitiu aos estudantes, revisitando o local 
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onde moram, qual rua é, perto de onde fica, perceberem que é possível localizar estes 

pontos no mapa e assim desenvolver a situação-problema. A tomada de consciência 

aqui manifestada foi significativa para o desenvolvimento da atividade, pois 

conhecendo as ruas e locais de referência da região, ficou mais fácil encontrar algum 

destes pontos no mapa e, em seguida, localizarem a casa no mapa e medirem o 

quanto andam até a escola. Ainda neste grupo, é significativo quando E3.3.5A tomou 

consciência de que o Jardim América é um bairro e não uma rua, pois a procura por 

este local no mapa é diferente como rua ou bairro, modificando a forma de busca e 

consequentemente o desenvolvimento da atividade. 

Identificamos em alguns grupos que a casa do estudante não se encontrava no 

mapa entregue para o grupo e, desta forma, precisavam imaginar o trajeto sem o 

auxílio do mapa. Um exemplo é quando E2.2.5B percebeu que sua casa não está no 

mapa e, a partir disso, passa a estimar a distância com base no que os colegas falaram 

de suas casas, mesmo ele vindo de carro: “eu venho de carro, mas é imaginar” 

(E2.2.5B). A tomada de consciência neste momento revela que apesar de o estudante 

não poder utilizar o mapa para medir a distância, como ele sabe o local em que mora, 

pode revisitar sua memória e imaginar o trajeto que percorre. 

Seguindo a mesma ideia do imaginar, temos um exemplo onde E1.5.5C diz: 

“isso aqui não é matemática isso aqui é estudo mental, pra você lembra da sua casa 

até aqui”. Este estudante percebeu que um dos objetivos da atividade era levar os 

estudantes a refletirem para além da atividade, revisitando suas lembranças de forma 

que pudessem ajudar no desenvolvimento da atividade. 

A tomada de consciência também pode ser manifestada quando o estudante 

revisita em sua memória atividades que já desenvolveu em aulas anteriores. Um 

exemplo é quando E3.4.5A estabeleceu relações entre a atividade 3 (atividade da sala 

de aula) e a atividade 1 (atividade do mapa): “muda por 100, que nem o mapa, o mapa 

foi diminuído por 50, então a gente diminui isso daqui por 100, daí a gente conta, tipo 

2 centímetros é 100, 2 centímetros é 100, daí vai dá o número”. A reflexão de E3.4.5A 

permitiu associar esta atividade com a atividade 1 e, desta forma, utilizar o 

conhecimento que eles haviam adquirido durante o desenvolvimento daquela 

atividade para auxiliar no desenvolvimento desta. 

No último exemplo o grupo G2.5A iniciou a parte da atividade 3 que solicitava 

que os estudantes representassem todo o espaço escolar no papel, ou seja, de certo 
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modo, solicitava que desenhassem uma planta baixa da escola, mas sem dizer para 

os estudantes de que modo. A tomada de consciência aqui se revela na reflexão dos 

estudantes enquanto revisitavam o espaço escolar em sua memória, ou seja, o que 

lembravam deste espaço, principalmente porque no dia do desenvolvimento da 

atividade choveu e a turma não pôde sair da sala para observar o espaço escolar. 

Desta forma, foi necessário que cada um tentasse lembrar onde se encontrava cada 

prédio, o que se tornou significativo para esta tomada de consciência. Esta reflexão 

sobre os espaços na escola foi necessária para que os estudantes pudessem construir 

a planta baixa. Nas representações feitas pelos grupos e apresentadas nas Figuras 

47, 48, 49, 50 e 51, percebemos que muitas plantas baixas são parecidas entre si, o 

que denota uma aproximação interessante das representações dos estudantes, ao 

contexto real representado. 

Atentamos para a importância das experiências vivenciadas e lembradas pelos 

estudantes. Segundo Yussen (1985, apud Doly, 1999), os conhecimentos sobre a 

cognição e os produtos da cognição são conhecimentos “armazenados na memória 

[...] que podem ser chamados a guiar a atividade cognitiva numa gestão controlada 

das tarefas” (p. 22). Podemos inferir que os exemplos apresentam a tomada de 

consciência dos estudantes como uma forma de chamar os conhecimentos 

armazenados na memória de forma a guiar a atividade cognitiva e conseguir 

desenvolver a atividade de Modelagem Matemática. Neste sentido, a metacognição 

surge como forma de potencializar a tomada de consciência quando os estudantes 

revisitam seus processos cognitivos. 

Consideramos, também, que a manifestação da tomada de consciência 

permitiu uma reflexão de segundo nível e as reflexões advindas deste tipo de 

pensamento influenciaram e desencadearam outras atividades cognitivas, resolvendo 

a situação em que se encontravam. Disso se infere que “atividades que estimulem a 

tomada de consciência dos processos envolvidos na aprendizagem poderiam resultar 

no desenvolvimento da metacognição” (FLAVEL, 1979 apud MARINI-FILHO; 

STOLTZ, 2008, p. 163). 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 53 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, considera a vertente da metacognição 
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“conhecimento sobre a cognição”, ou seja, o conhecimento do estudante sobre um 

conjunto de conhecimentos armazenados na memória para desenvolver a atividade. 

 

 
Figura 53: Manifestação da tomada de consciência na reflexão sobre conhecimentos armazenados 

na memória. 
Fonte: dos autores. 

 

Na Figura 53 as setas verdes representam o processo referente a tomada de 

consciência enquanto potencializadora dos processos metacognitivos 

(metacognição), enquanto as setas vermelhas apresentam a volta, ou seja, os 

processos metacognitivos (metacognição) enquanto potencializadores da tomada de 

consciência. Os outros esquemas que apresentaremos neste capítulo 5 (análise dos 

dados), as setas verdes e vermelhas representarão o mesmo processo indicado aqui. 

 

5.1.2 Quando os estudantes administram a atividade, trazendo à consciência um 

processo enquanto refletem sobre o que estão desenvolvendo, com a finalidade de 

direcionar e resolver a situação-problema. 

 

Aqui a tomada de consciência é manifestada pelos estudantes quando estão 

formulando estratégias para dar prosseguimento ao desenvolvimento da atividade. De 

certo modo, o monitoramento cognitivo dos estudantes sobre a atividade que 

desenvolvem possibilita que reflitam sobre possíveis caminhos para a solução da 

situação-problema nesta atividade. Um exemplo é quando E5.5.5A, na atividade 3, 

percebeu que o espaço da sala pode ser encontrado de várias formas. Depois de 
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sugerir que utilizassem as cerâmicas, o estudante diz: “a gente pode fazer um monte 

de coisa. A gente pode conta nos pés, quantos centímetro tem um pé gente? Ai a 

gente vê quantos deu 1 pé, quantos pés deu e usa pelo tamanho do seu pé”. A tomada 

de consciência possibilitou a administração da atividade, formulando outras 

estratégias para a resolução da situação. 

Também apresentamos um momento no grupo G4.5A, pois E3.4.5A sugeriu, 

no início da atividade 3, que o grupo fizesse um esboço ou planta, ou mapa da sala 

para auxiliar no cálculo do espaço da sala de aula: “tem duas formas, ó, nós podemos 

medir em passos, aí a gente faz um desenho que é um quadrado. [...] Aí desenha 

aqui, aí a gente tem tipo o mapa, daí a gente pega sei lá, 2 centímetros 100”. É 

significativo frisarmos a questão da escala apresentada pelo estudante e da 

importância que eles atribuem para a representatividade real do desenho que fariam, 

pois inferem que essa representação facilitaria o restante da atividade. 

Também se manifesta quando o grupo discute em relação à questão da 

atividade 3 que requeria pensar no espaço de todas as salas. A primeira ideia que 

surgiu no grupo foi de multiplicar a medida da sala pelo número de salas encontradas. 

Porém, depois, E3.4.5A percebeu que é possível calcular de outra forma: ao invés de 

fazer a multiplicação pelo número de salas, poderiam somar a medida da sala esse 

número de vezes. Segundo o estudante: “é mais demorado, mas vai ser mais fácil”. 

As possíveis soluções de E3.4.5A apresentam formas diferentes de resolver a 

atividade. Uma seria mais rápida, porém mais difícil, e a outra seria mais demorada, 

porém mais fácil. 

Outro exemplo é quando E3.3.6A afirmou que, no mapa, deu 6 “risquinhos” 

(escala) de 3 centímetros, portanto, como cada risquinho representa 100 metros no 

tamanho real, a distância da casa que escolheram até a escola era de 600 metros, 

que é 100 somado 6 vezes. O mesmo estudante também apresentou outra forma de 

calcular essa distância: “deu 18 centímetros ao todo que dá 600”, percebendo que é 

possível encontrar o mesmo resultado fazendo 18 dividido por 3, e o resultado 

multiplicado por 100. É significativo que estas ideias surgiram no grupo antes mesmo 

do professor ter comentado sobre a escala, pois P4 diz: “mas lá na primeira você já 

tinha pensado com esse risquinho já?”, mostrando que já haviam tomado consciência 

de que era possível utilizar a escala para encontrar o trajeto que percorrem de casa 

até a escola. 
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Identificamos também o monitoramento cognitivo dos estudantes quando 

percebem algumas regularidades nos cálculos. Por exemplo, quando E3.3.5A 

percebeu que os lados paralelos da sala têm a mesma medida (“essa parede e essa 

tem que se o mesmo tamanho”), ou seja, E3.3.5A percebeu que a sala tem lados 

paralelos e por isso as medidas são iguais. Do mesmo modo, em outro grupo, quando 

E1.4.5A afirmou: “ó, pensando assim, aqui deu 6 metros e 98, aí vai dá o mesmo tanto 

não vai, aqui ó, é a mesma”, percebeu que, como a sala tem lados paralelos, estes 

têm a mesma medida. A partir deste momento os colegas também perceberam que a 

sala possui dois lados com uma medida e dois lados com outra medida. Neste sentido, 

a tomada de consciência possibilitou que o grupo encontrasse o restante das medidas 

e, assim, pudesse continuar desenvolvendo a atividade. 

As atividades de Modelagem Matemática podem tomar diferentes caminhos e 

requerer diferentes conceitos para seu desenvolvimento. O monitoramento cognitivo 

do estudante contribui para que, frente a um repertório de estratégias, possa 

administrar seus componentes cognitivos que considera mais adequados para cada 

contexto. Como percebemos, apoiados em Beber, Silva e Bonfiglio (2014), o 

monitoramento cognitivo permite ao estudante desenvolver competências sobre o que 

é importante aprender, e não somente aprender, mas sim organizar e executar 

adequadamente as ideias, para que o desenvolvimento da atividade apresente um 

bom resultado. 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 54 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, na vertente da metacognição “monitoramento 

cognitivo”, administram os componentes cognitivos para direcionar e resolver a 

situação-problema. 
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Figura 54: Manifestação da tomada de consciência na administração dos componentes cognitivos. 

Fonte: dos autores. 

 

5.1.3 Quando os estudantes avaliam a atividade ou parte da atividade que já 

desenvolveram e refletem sobre o que já alcançaram e os possíveis 

encaminhamentos a partir do que já fizeram, com base na experiência. 

 

Aqui a tomada de consciência se revela quando os estudantes revisitam a 

atividade ou parte da atividade que já desenvolveram, seja para explicar como fizeram, 

para resolver uma situação, para dar prosseguimento da atividade ou para refletir 

sobre outra forma de resolver a situação caso fossem refazer a atividade (outra 

abordagem). Esta subcategoria se alinha à atividade metacognitiva presente na Figura 

5, na qual, em uma atividade de Modelagem Matemática, o estudante revisita o 

processo de Modelagem com a finalidade de verificar e validar o que fez. 

Um exemplo é quando E3.2.5C explicou que, com a régua, marcou quanto 

media a escala no mapa e, a cada risquinho que media no trajeto de casa até a escola, 

adicionava 100 metros na distância real. Os estudantes perceberam que não 

precisavam encontrar a distância em centímetros para depois transformar para o valor 

no tamanho real, e sim apenas ir somando 100 metros a cada medida da escala 

encontrada no mapa (“a gente mediu esse negócio de 100 metros, e mediu aqui, daí 

eu marquei aqui daí eu fui coisando ti ti ti ti” (E3.2.5C)). 

Outro exemplo é quando E5.5.5A revisitou a atividade que havia desenvolvido 

tomando consciência do processo de resolução que utilizou para explicar para P1 a 

forma que pensou para desenvolver a primeira parte da atividade 1: “[P2] falou que 
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ela de lá da casa dela pra vim aqui dá 8 quilômetros e ela chega aqui em 20 minutos. 

[...] e de lá da minha casa de ônibus chega aqui em 10 minutos, então mais ou menos 

uns 5 quilômetros” (E5.5.5A). Percebemos que o monitoramento cognitivo foi 

fundamental para que a tomada de consciência fosse manifestada. 

Outra situação é quando E4.3.5A explicou como ele e os amigos do grupo 

desenvolveram o primeiro momento da atividade 3, nos fazendo entender que o grupo 

desistiu de utilizar a régua que havia feito de papel porque ela estava com as medidas 

erradas. Também relatou que calcularam a medida da sala multiplicando a medida 

dos dois lados da sala, pois o que queriam encontrar era a medida da área. Ainda 

neste grupo, ao final da atividade 3, E4.3.5A avaliou a atividade que o grupo 

desenvolveu para explicar para P2 como o grupo fez para calcular a última parte da 

atividade, que era o espaço de todas as salas de aula juntas: “a gente somou as quatro 

salas de cá, as 5 salas do pré,... a gente somou as 5 salas do pré, essas 4 dali daí 

mais essas dali daí mais a do primeiro, segundo, terceiro, daí a gente somou”. A 

tomada de consciência foi significativa para o monitoramento cognitivo do estudante 

pois, caso contrário, dificultaria a compreensão sobre como surgiram as ideias e se 

procedeu o desenvolvimento da atividade. Atentamos para o modo como E4.3.5A 

explicou ao professor sobre como o grupo procedeu para resolver o problema. Sua 

explicação não é tão bem organizada do ponto de vista da fala, o que sugere, em 

nosso entendimento, que esse momento de explanar o que foi feito à alguém, impõe 

ao sujeito ter que organizar o pensamento, revisitando sua resolução, de modo a 

tornar claro o que talvez não o seja nem para ele. Justamente aí é que reside a 

importância de ações como estas serem requeridas constantemente dos estudantes. 

Referente à tomada de consciência manifestada para poder resolver uma 

situação e dar prosseguimento na atividade, percebemos, como exemplo, quando 

E4.3.5A, na atividade 1, avaliou as respostas para a primeira e a segunda questão e 

afirma: “aqui eu vou escrever sim, a única coisa que muda é que a primeira pergunta 

está escrito 3 quadras e a segunda está escrito 250 metros”, denotando o 

entendimento da aluna de que a distância é a mesma, apenas o que muda é a unidade 

de medida utilizada, podendo responder a terceira questão e dar prosseguimento na 

atividade. Identificamos também, a partir do comentário de E2.1.5B de que não 

encontrava sua casa no mapa, quando o grupo G1.5B percebeu que já haviam 
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encontrado a localização da tchibuum42 no mapa e sugeriu, então, que se use este 

local para calcular a distância até a escola, podendo prosseguir com a atividade. 

Em outro exemplo, os estudantes do grupo G2.5B haviam respondido que, na 

atividade 1, na primeira questão (quanto anda de casa até a escola) a resposta foi 50 

passos e na segunda questão (qual a distância de casa até a escola) foi 50 metros. 

Porém perceberam que a medida de um de seus passos não dá 1 metro e sim parte 

dele (“mas dá um pedacinho de 1” (E2.2.5B)) e, portanto, acreditam que na primeira 

e na segunda questão os valores não podem ser os mesmos, ou seja, as distâncias 

em passos e em metros devem ser diferentes (“os nossos passos não tinha um metro, 

daí não vai da igual” (E1.2.5B)), precisando voltar e calcular novamente o valor para 

a distância em metros. Aqui também a tomada de consciência possibilitou o 

monitoramento cognitivo dos estudantes. Revisitando as respostas do grupo, 

identificamos que responderam na primeira questão 75 passos e na segunda questão 

50 metros, ou seja, a tomada de consciência aqui foi significativa para avaliar se a 

questão que já haviam respondido estava correta (Figura 55). 

 

 
Figura 55: Resolução do estudante E3.2.5B. 

Fonte: dos autores. 

 

Em outro exemplo, destacamos um momento no grupo G2.5A em que, para 

encontrar o espaço da sala de aula para cada um (atividade 3), os estudantes 

lembraram que precisam utilizar o valor da área (espaço da sala) que haviam 

encontrado para dividir pelo número de integrantes que identificaram, ou seja, tomam 

consciência de que, para encontrar o espaço para cada um, precisam utilizar o valor 

que haviam encontrado na questão que já tinham respondido. 

O último exemplo traz a ideia de possíveis novos encaminhamentos caso 

fizessem a atividade 1 novamente. Neste exemplo, E4.5.6B tomou consciência de que 

 
42 Tchibuum é uma academia de natação e hidroginástica localizada próximo à escola. O grupo 
escolheu este local como referência para a atividade. 
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seria possível também calcular o tempo que leva para vir de casa até a escola: “com 

meu grupo, eu faria um conteúdo sobre horas, o quanto você demorava pra chegar 

na escola”. Esta foi uma proposta do estudante para caso fosse fazer a atividade 

novamente com seu grupo. Este exemplo mostra que mesmo depois de terminar a 

atividade, os estudantes podem avaliar o que fizeram e refletir sobre o que poderiam 

mudar se fossem fazer a atividade novamente, ou mesmo que nova abordagem ou 

novo encaminhamento, ou ainda, que novo problema, poderiam empreender ou 

investigar. 

Neste contexto, Blum e Ferri (2009) apresentam como um obstáculo do ciclo 

de Modelagem apresentado por eles (Figura 6) o passo “validação”. Os autores 

consideram que 

o passo 6 ‘validação’ parece ser particularmente problemático. 
Principalmente, os estudantes não checam se as soluções de tarefas são 
razoáveis e apropriadas, o professor parece estar exclusivamente 
responsável pela correção das soluções43 (p. 48, tradução nossa). 
 

Neste sentido, atentamos para a tomada de consciência manifestada pelos 

estudantes. Na perspectiva metacognitiva, quando os estudantes avaliam a atividade 

tomando consciência do que desenvolveram, “através da qual o sujeito avalia a 

implementação de suas estratégias e o grau em que o objetivo cognitivo está sendo 

alcançado” (TOVAR-GÁLVEZ, 2008, p. 3), este obstáculo é potencialmente 

minimizado. Segundo Yanni-Plantevin (1999), quando o estudante recorda o processo 

que realizou e como o realizou, consegue tomar consciência de sua ação como uma 

interação entre ele e o objeto. 

Para Doly (1999), “a tomada de consciência é [...] um processo que intervém 

mais tarde para operar uma reformulação conceitualizada dos procedimentos postos 

em ação para atingir um fim” (p. 27). Com efeito, mesmo que aconteça a posteriori, a 

tomada de consciência refaz todo o processo metacognitivo realizado pelo estudante, 

ou seja, “implica toda a atividade metacognitiva que passa desde os diferentes níveis 

de consciência, de intencionalidade até a introspecção” (PORTILHO, 2011, p. 111). 

O estudante que toma conhecimento e monitora seus processos cognitivos 

potencializa suas estratégias de desenvolvimento da atividade pois, de acordo com 

Portilho (2011), 

 
43 Step 6 “validating” seems to be particularly problematic. Mostly, students’ do not check at all whether 
there task solutions are reasonable and appropriate, the teacher seems to be exclusively responsible 
for the correctness of solutions. 
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é fundamental que o estudante tome consciência do que faz e organize suas 
atividades para conseguir melhores resultados em sua aprendizagem 
acadêmica. Concebendo a aprendizagem como uma atividade estratégica, 
planificada e controlada pela pessoa que aprende e que se constrói durante 
toda a vida, a necessidade de tomar consciência dos resultados, ou melhor, 
do porquê dos resultados, é possível quando o sujeito utiliza a atividade 
metacognitiva para aprender (p. 151). 
 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 56 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, na vertente da metacognição “monitoramento 

cognitivo”, avaliam as estratégias e processos cognitivos explicando o que fez, 

resolvem uma situação, dão prosseguimento à atividade e/ou refletem sobre outra 

abordagem. 

 

 
Figura 56: Manifestação da tomada de consciência na avaliação das estratégias e processos 

cognitivos. 
Fonte: dos autores. 

 

Agora, a fim de compilar as considerações sobre a manifestação da tomada de 

consciência em uma perspectiva metacognitiva em uma atividade de Modelagem 

Matemática na necessidade de o estudante revisitar e monitorar seus processos 

cognitivos, apresentamos o esquema da Figura 57. 
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Figura 57: Manifestação da tomada de consciência diante da necessidade de o estudante revisitar e 

monitorar seus processos cognitivos. 
Fonte: dos autores. 

 

5.2 Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática devido à atividade de mediação 

 

O que a criança é hoje capaz de fazer com a ajuda dos adultos [...] ou em 
colaboração com seus camaradas [...], sozinho poderia realizá-lo só amanhã” 
(VYGOTSKY, 1985, apud DOLY, 1999, p. 33). 
 

As atividades de Modelagem Matemática, por serem desenvolvidas geralmente 

em grupos, intensificam as mediações no seu desenvolvimento. Segundo Beber, Silva 

e Bonfiglio (2014), “a aprendizagem nem sempre é solitária, envolve a relação 

aprendiz-aprendiz, mediador-aprendiz, aprendiz-mediador-aprendiz, muito embora o 

aprendiz seja o protagonista do saber, independente dos desafios com que se depara” 

(p. 150). Estas mediações podem ser dicas, sugestões, auxílios, explicações, 

comentários, manifestações, perguntas, informações, solicitações, provocações e 

comparações; e podem acontecer na relação do estudante com o professor, com outro 

estudante ou com a atividade. 
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Segundo Grangeat (1999), 

[...] pelo menos duas vias complementares abrem acesso à metacognição: 
por um lado, a ultrapassagem de reais obstáculos cognitivos no decurso da 
resolução de problemas complexos e, por outro lado, a instauração de 
relações sociais num pequeno grupo de pares ou sob a tutela do professor 
(GRANGEAT, 1999, p. 14). 
 

Nosso foco aqui é a segunda via. Grangeat (1999), ainda, apresenta que uma 

das condições para  

o sucesso das aprendizagens é representada pelo impacto das interações 
sociais sobre o decurso da atividade cognitiva. [..] no interior de um pequeno 
grupo de colegas ou sobre a tutela de um adulto perito, o aprendente vai 
gradualmente conseguir orientar de uma forma refletida os seus percursos 
cognitivos pessoais” (p. 154). 
 

Doly (1999) afirma que 

A metacognição é um conceito mais pedagógico do que psicológico. A 

consciência que ela implica é menos aquela consciência psicológica que 
fecha o sujeito em si mesmo do que aquela consciência epistemológica que 
mediatiza a sua relação com os saberes e com os outros dando-lhes a 
oportunidade de autonomia e sucesso (DOLY, 1999, p. 56). 
 

Das ações dos estudantes identificadas no referencial teórico relacionadas aos 

conhecimentos e experiências metacognitivas em que a tomada de consciência pode 

se revelar enquanto desenvolvem atividades de Modelagem Matemática podendo 

alcançar um objetivo cognitivo, identificamos que esta categoria se aproxima destas: 

i) do que fazer quando precisam lidar com um problema (DOLY, 1999); 

ii) do que fazem enquanto organizam e realizam suas atividades, quando 

resolvem um problema (FLAVELL apud DOLY, 1999); 

iii) daquilo que produzem (YANNI-PLANTEVIN, 1999); 

v) dos resultados obtidos, ou ainda, dos porquês dos resultados obtidos 

(PORTILHO, 2011); 

vi) do modo como se relacionam com seus pares (DOLLY, 1999) e; 

vii) do modo como pensam ou dos mecanismos que mobilizam no 

desenvolvimento de uma atividade cognitiva (YANNI-PLANTEVIN, 1999; BEBER; 

SILVA; BONFIGLIO, 2014). 

Em relação à mediação nas atividades de Modelagem Matemática, a tomada 

de consciência se manifesta: 

- Quando acontece a mediação professor/estudante; 

- Quando acontece a mediação estudante/estudante; 

- Quando acontece a mediação atividade/estudante. 
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Apresentaremos agora considerações sobre cada uma destas manifestações 

de tomada de consciência. 

 

5.2.1 Quando acontece a mediação professor/estudante. 

 

De acordo com Doly (1999), uma gestão controlada e metacognitiva de uma 

tarefa, no nosso caso, de uma atividade de Modelagem Matemática, só pode 

acontecer se o professor levar os estudantes a trabalharem em grupo de forma eficaz. 

Nessa categoria, a tomada de consciência manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade acontece quando é estabelecida uma mediação entre o 

professor e o estudante. 

O primeiro exemplo é sobre o início da atividade 1 quando, frente às opções 

sugeridas por P1 (“o quanto anda pode ser em quadra, em quilômetro, em metro” 

(P1)), o grupo G1.5A decidiu estimar o trajeto por “quadras” (“então eu moro 2 

quadras. É melhor fazer de quadra” (E1.1.5A)). Outro exemplo é sobre a última 

questão da atividade 1 (a menor distância possível da casa até a escola). Nessa 

questão, E1.1.5A afirmou para a professora que os caminhos que ele verificou fariam 

com que ele percorresse um caminho maior para vir à escola do que o que ele já 

percorre. Porém, quando P2 falou: “mesmo que for de um jeito que não seja real”, o 

mesmo estudante passou a refletir sobre outros possíveis caminhos e então conclui 

que se ele fosse “passar voando”, conseguiria um jeito de encurtar o seu trajeto. A 

resposta de E1.1.5A fez com que os outros estudantes também passassem a pensar 

nesta possibilidade. 

Outro exemplo se dá quando E5.5.5A, ao tentar desenvolver a primeira parte 

da atividade 1, começou a “chutar” alguns valores para a distância da sua casa até a 

escola. Neste momento, P2 afirmou que mora a uns 8 quilômetros de distância da 

escola e leva 20 minutos de carro. A partir deste comentário, E5.5.5A refletiu sobre o 

tempo que P2 leva para fazer o trajeto e a distância que percorre e tomou consciência 

de que é possível fazer uma relação com o tempo que leva para vir de ônibus para a 

escola (10 minutos), estimando que o trajeto que percorre é de 5 quilômetros. É 

significativa a manifestação de P2 que, frente a um impasse na resolução, bem como 

de dúvidas dos estudantes sobre unidades de medidas, fala de sua trajetória e permite 

o desenvolvimento de outra estratégia, até então não vislumbrada quando do 

desenvolvimento inicial da atividade. 
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A mediação também acontece quando o professor auxilia o estudante a fim de 

que ele não desista de desenvolver a atividade. Um exemplo é o cálculo da distância 

da casa de E4.5.6B até a escola utilizando a escala. Como o estudante estava com 

dificuldades, P6 foi mediando a resolução e os cálculos, de forma que o estudante 

conseguisse encontrar a distância no mapa, em centímetros, para depois transformar 

em metros utilizando a escala e encontrar a distância real do trajeto que percorre de 

casa até a escola: “vichi cara, olha aqui ó, deu muito, mais muito errado. Deu muito 

errado, eu não ando 130, eu ando 530 metros” (E4.5.6B). 

A ideia de mediação, nesse caso, vai ao encontro do que Doly (1999) apresenta 

como condição para o mediador, pois este precisa apostar que é sempre possível 

ajudar os estudantes, principalmente aqueles que estão em situação de insucesso, a 

fim de que tenham mais oportunidades de êxito e, como consequência, autonomia e 

vontade de aprender. Para a autora, (1999) “a mediação é aquilo que o adulto interpõe 

entre a criança e o mundo para lhe tornar inteligível, de tal modo que ela possa pensar 

nele, viver e construir uma identidade de ser humano” (p. 29). 

Outro exemplo se dá no diálogo entre P4 e E2.2.5C sobre arredondar a medida 

da escala presente no mapa (atividade 1). P4 comentou com a turma sobre a medida 

que representava a escala no mapa, apontando que cada 3 centímetros no mapa 

equivaliam a 100 metros no real, até que E2.2.5C apresentou sua opinião, afirmando 

que encontrou 2,8. P4 informou, então, que não teria problema utilizar a medida de 

2,8, já E2.2.5C pareceu entender que para o valor real ser o mais próximo possível, 

era necessário que a medida da escala no mapa também fosse bem feita, e fala: “mas 

o [E1.5.5C] usou 4”. Por meio de uma intervenção docente, o estudante percebeu, 

com auxílio de P4, que o 3 é o valor inteiro mais próximo de 2,8. Este momento de 

tomada de consciência de E2.2.5C poderia ter desencadeado uma discussão acerca 

de onde se localizam os números decimais na reta numérica, uma vez que este é um 

conteúdo abordado no quinto ano do Ensino Fundamental. A partir desta explicação 

poder-se-ia discutir com os estudantes porque arredondamos para baixo quando o 

valor decimal seguinte está entre 0 e 4 e para cima quando o valor decimal seguinte 

está entre 5 e 9, até mesmo utilizando a reta numérica como auxílio. 

No próximo exemplo consideramos dois momentos significativos, de uma 

intervenção considerada por nós adequada, e outra inadequada, por parte de P1. 

Durante o desenvolvimento da primeira parte da atividade 3, em relação ao espaço 
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da sala, o grupo G2.5A apresentou que o espaço que a sala tem é de 29 pés. P1, ao 

ver a resposta, interviu: “quanto espaço tem? não tem só 29 pés, nós temos 29 alunos, 

cada um tem dois pés e ainda sobra espaço na sala”. A intervenção feita por P1 

proporcionou aos estudantes refletirem sobre a sua resposta pois, se os estudantes 

da turma juntos já têm 58 pés e ainda sobra espaço na sala, significa que a resposta 

deve ser maior que a apresentada pelo grupo. Após isso, neste mesmo exemplo, 

identificamos um momento onde P1 “corta/poda” a reflexão por parte dos estudantes, 

falando para eles que precisavam calcular a medida da base vezes a medida da altura 

(“não, é mais, pensa um pouco, eu quero saber tudo o que faz? Base vezes altura” 

(P1)). Consideramos que uma intervenção diferente poderia ser feita, de modo que os 

estudantes percebessem que o produto e não a soma das medidas é que 

representaria a área do local. Apesar de considerarmos que a intervenção poderia ser 

outra, reconhecemos que na dinâmica de desenvolvimento da atividade, embora as 

intervenções dos professores nem sempre sejam as mais adequadas, são as 

melhores possíveis para o momento. 

É importante que o professor auxilie com cautela, a fim de que não desenvolva 

a atividade para o estudante, mas abra caminhos para o estudante pensar. Em outras 

palavras, o professor deve ter ciência da gestão da mediação, levando em 

consideração o tipo de situação e o modo de intervenção que se configure um apoio 

para a aprendizagem (DOLY, 1999). Blum e Ferri (2009) afirmam que 

para um ensino de qualidade, é crucial que seja mantido um equilíbrio 
permanente entre a orientação (mínima) do professor e a independência 
(máxima) dos estudantes (de acordo com o famoso ditado de Maria 

Montessori: “Ajude-me a fazer isso sozinho”)44 (BLUM; FERRI, 2009, p. 52, 

tradução nossa). 
 

Outro exemplo de mediação que consideramos inapropriada se deu quando os 

estudantes do grupo G4.5A discutiam como calcular a distância de casa até a escola. 

Todavia, pouco antes de eles começarem a calcular, P1 disse como utilizava a escala 

para calcular a distância: “mede com o mapa agora, com a régua. A escala do mapa 

é 50 metros, se deu 4 centímetros vai multiplicar por 50, vai ser a resposta em metros”. 

Consideramos que a intervenção de P1 não foi adequada, uma vez que antecipou aos 

estudantes o que precisavam fazer utilizando a escala, quando estes poderiam, por 

 
44 For quality teaching, it is crucial that a permanent balance between (minimal) teacher’s guidance and 
(maximal) students’ independence is maintained (according to Maria Montessori’s famous maxim: “Help 
me to do it by myself”). 
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meio da investigação no desenvolvimento da atividade, ter entendido e construído 

essa possibilidade por si mesmos. 

Neste sentido, consideramos significativo que a mediação do professor seja 

consciente, proporcionando uma intervenção adequada e proporcionando a tomada 

de consciência do estudante, pois, segundo Doly (1999),  “escolher ser o mediador de 

uma aprendizagem através da metacognição é apostar que é sempre possível ajudar 

os alunos a progredirem nos saberes” (p. 56), tomando consciência de seus processos 

cognitivos. Deve-se levar em consideração as habilidades e limitações dos 

estudantes, quando intervir e quando deixar por conta deles. Por isso, é preciso tomar 

cuidado para que a intervenção proporcione reflexão e a busca por resolver cada 

problema suscitado na atividade. 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 58 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, acontece a mediação professor/estudante, com 

o propósito de refletir sobre uma situação, não desistir e dar prosseguimento na 

atividade, ou considerar outra abordagem possível. 

 

 
Figura 58: Manifestação da tomada de consciência na mediação professor/estudante. 

Fonte: dos autores. 

 

5.2.2 Quando acontece a mediação estudante/estudante. 

 

Aqui a tomada de consciência manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade acontece quando é estabelecida uma mediação entre 
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os estudantes no âmbito do grupo. O envolvimento entre os estudantes potencializa o 

desenvolvimento da atividade, até porque muitas das dúvidas que surgem neste 

momento podem desencadear a construção de conhecimentos não vistos até então. 

Segundo Almeida e Dias (2004), “a interação social tem um lugar importante na 

construção do conhecimento” (p. 22). 

Primeiramente, apresentamos a mediação quando um estudante faz um 

comentário e os colegas passam a refletir sobre algum aspecto do desenvolvimento 

da atividade. Como quando os estudantes do grupo G1.5A pensavam no quanto 

andavam de suas casas até a escola e decidiam qual a unidade de medida que iriam 

utilizar, sugerindo quilômetros, metros, até que E5.1.5A perguntou para E3.1.5A: “qual 

é a distância da sua casa até a escola?”, ao que ele respondeu: “10 quadras”. Nesse 

momento, o grupo percebeu que seria mais fácil calcular a distância em quadras e 

passa a utilizar esta unidade de medida para responder à questão. 

Outro exemplo se dá quando o grupo G2.5B estava tentando descobrir o quanto 

anda de casa até a escola e acreditavam que a medida de 1 passo correspondia à 1 

metro. Porém, E5.2.5B comentou que seu passo não chega à 30 centímetros, levando 

o grupo a pensar que, se 1 passo tem medida menor que 1 metro, a resposta em 

número de passos deve ser maior que o número de metros. Dessa forma, é pela 

mediação de E5.2.5B que o grupo tomou consciência do que significa o valor que 

haviam encontrado, ou seja, devido à discussão do grupo, puderam ter ideias que 

levaram ao entendimento da situação e à definição de qual seria a melhor resposta. 

Apresentamos também a mediação com a finalidade de o estudante convencer 

o outro sobre algum conceito ou ideia. Um exemplo é quando os estudantes do grupo 

G6.5C, ao final da atividade 1, discutem se a distância percorrida de avião ou a pé 

seriam diferentes. Alguns integrantes do grupo afirmaram que de avião é mais rápido 

do que a pé, porém E4.6.5C compreendeu que o que a questão pede é o menor 

caminho, e não o mais rápido e, nesse sentido, utilizou argumentos para defender sua 

ideia e tentar provar para os colegas que não importa como é percorrida a distância 

(a pé ou de avião), ela não muda (“olha, só, se você percorre um trajeto de 1 metro 

da casa até a escola, e você faz a mesma coisa com o avião, no mesmo trajeto sem 

muda nada, mesmo sendo mil vezes mais rápido não vai dá a mesma coisa 

[E1.6.5C]?” (E4.6.5C)). Os colegas têm razão de afirmar que o avião é mais rápido, 

porém, o que E4.6.5C argumentou é que a velocidade muda, porém a distância 
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permanece a mesma. Destacamos a prática de E4.6.5C, muito utilizada por 

professores quando pretendem que seus estudantes cheguem a conclusões que 

poderiam ser apenas ditas, para levar seus pares a pensar no argumento que 

defendem, questionando a partir de argumentos. Pode ser uma prática interiorizada 

diante de sua vivência com pessoas, professores inclusive e principalmente, que 

utilizam, com ele, esse modus operandi. 

O mesmo acontece quando um estudante utiliza um exemplo fictício como 

forma de mediar a atividade, tal como acontece quando o grupo G5.5A tentou 

desenvolver a primeira parte da atividade 3, referente ao espaço da sala de aula. O 

estudante E5.5.5A, depois de compreender o que a pergunta sugeria que eles 

fizessem, passou a conduzir o desenvolvimento da atividade, percebendo que pode 

utilizar as cerâmicas para encontrar o espaço da sala desta forma: medir o tamanho 

da cerâmica (sugerido inicialmente medir por palmos), depois contar o número de 

cerâmicas que a sala possui e, em seguida, multiplicar pela medida da cerâmica 

encontrada. Porém, quando E5.5.5A verificou que os colegas não entenderam sua 

ideia, decide utilizar valores fictícios para exemplificar os cálculos, a fim de que o 

restante do grupo também tome consciência desta forma de desenvolver a atividade 

(“[...] as cerâmica tem 30, vamos imagina, então vamos fazer 30 vezes a quantidade 

de palmos que deu. [...]” (E5.5.5A)). O uso de exemplos para possibilitar que um outro 

compreenda sua ideia, denota uma compreensão acurada dessa ideia. Assim, com a 

mediação de E5.5.5A, os colegas tomaram consciência da estratégia sugerida e 

passaram a dar prosseguimento na atividade. 

O próximo exemplo apresenta a mediação no sentido de que o estudante que 

compreendeu como desenvolver a atividade passa a agir como mediador da atividade 

frente os colegas. Para direcionar o início da atividade 1, E4.3.5A se colocou como 

líder do grupo e passou a explicar sobre a atividade, já utilizando a escala. Percebendo 

que a escala estava de 1 centímetro para 50 metros, explicou como encontrava a 

distância (“cada negocinho desse, conta 50”), e assim E5.3.5A também percebeu que 

estava se referindo à escala. E4.3.5A então se ofereceu para auxiliar o estudante 

E6.3.5A e mostrou no mapa que cada centímetro correspondia a 50 metros no 

tamanho real: “[E6.3.5A] por onde você vai? Daí você vai conta aqui ó, 1, 50 metros 

(fez com a régua), assim né, contando né”. A partir deste momento E6.3.5A tomou 

consciência de que a escala neste mapa levava em consideração a medida em 
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centímetros, e não a quadra, bem como tomou consciência do que significa a escala 

utilizada na construção de um mapa. Depois disso, passaram a calcular a distância 

em metros. 

No mesmo grupo, teve outro momento de mediação de E4.3.5A. Para ajudar o 

estudante E3.3.5A, E4.3.5A novamente tomou a posição de “quem ensina”: “aqui tem 

a escala né, daí você vai medir pra 1 centímetro. Tipo assim, daqui até aqui vai da 50 

metros. Daí você vai fazer, daqui até aqui deu mais 50 metros, quanto que é 50 mais 

50?”. E ainda, quando E5.3.5A percebeu a soma de 50 em 50 e relacionou essa soma 

à tabuada do 5: “o [E3.3.5A] se lembra da tabuada do 5? É quase mesma coisa, só 

que daí você tem que aumenta 50, não 5”. Destacamos também outro momento, em 

que E5.3.5A pediu para os colegas deixarem E3.3.5A realizar os cálculos, pois 

entendeu que é importante que ele compreenda o que está fazendo e sugere uma 

preocupação de que todos do grupo entendam como desenvolver a atividade. Nesse 

sentido, não dar a resposta pode ser caracterizada como uma forma de mediação, no 

sentido de que alguém que já entende o conceito “provoca” no outro a tomada de 

consciência. 

Outra forma de aprender se caracteriza na interação com outro aprendiz que 
tenha mais experiência e se proponha selecionar, elaborar, discutir, 
pesquisar, organizar, sistematizar informações e tomar decisão do que e 
como vai aprender. Essa capacidade de analisar e escolher a melhor forma 
de aprender é resultado da experimentação de diversas situações que 
ocorrem no grupo, pois cada indivíduo tem uma forma própria para aprender. 
(BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 149). 
 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 59 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, acontece a mediação estudante/estudante, com 

o propósito de refletir (sobre) e compreender uma situação e dar prosseguimento à 

atividade. 
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Figura 59: Manifestação da tomada de consciência na mediação estudante/estudante. 

Fonte: dos autores. 

 

5.2.3 Quando acontece a mediação atividade/estudante. 

 

Aqui a tomada de consciência é manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade quando se estabelece uma mediação entre a atividade 

e o estudante, ou seja, quando o estudante compara sua atividade com a de seus 

colegas e, pela comparação, passa a refletir sobre o que respondeu. Nosso interesse 

está na mediação possibilitada pelo registro escrito, quando ele olha para um registro 

e este serve como mediador e provocador de uma reflexão e da tomada de 

consciência. 

Um exemplo é quando os integrantes do grupo G1.5A calculavam a distância 

de suas casas até a escola, e chegaram ao valor de 500 metros. Ao comparar as 

respostas, os estudantes perceberam que na primeira questão tinham respondido em 

quadras e a medida deles não havia sido a mesma, mas, apesar de o número de 

quadras ser diferente, a resposta em metros foi a mesma: 

E3.1.5A: 500 metros? 
E1.1.5A: 500 metros. 
E5.1.5A: nossa é 500 metros. 

E2.1.5A: a minha também deu 50045 

 
Os estudantes perceberam que as distâncias de suas casas até a escola, em 

número de quadras, eram diferentes, enquanto as distâncias, em metros, coincidiam. 

A tomada de consciência em relação a esse aspecto serviu também para entenderem 

 
45 Este trecho foi extraído do episódio 3. Para conhecer mais sobre o contexto em que este diálogo se 
deu, vide episódio 3 do apêndice 1. 
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que apesar do número de quadras ser diferente, a distância não precisava 

necessariamente o ser. 

Outro exemplo se deu quando, no grupo G3.5A, o estudante E3.3.5A afirmou 

que a distância de sua casa até a escola era de 14 metros. Neste momento, E5.3.5A, 

comparando com a resposta de E4.3.5A, tomou consciência de que a casa de E3.3.5A 

fica mais longe da casa de E4.3.5A, que deu 250 metros e falou: “não, tu não anda 

14, se ela é mais perto e faz 250 tu não faz 14”. Portanto, para ele, a distância em 

metros também deveria ser maior, fazendo com que E3.3.5A também comparasse as 

respostas e refletisse sobre a sua resposta. 

Nesse mesmo momento, pouco depois do exemplo anterior, quando E3.3.5A 

verificou que E6.3.5A anda 8 quadras, E3.3.5A afirmou que também anda a mesma 

distância, porque as suas casas ficam perto uma da outra. Voltando para a resolução 

do estudante, identificamos que ele respondeu que anda 8 quadras, e que a distância 

de sua casa até a escola é de 600 metros, mostrando indícios que a tomada de 

consciência ao comparar a resposta o levou a monitorar seus processos cognitivos, 

refletir e alterar sua resposta inicial. 

Assim, consideramos que é importante que os estudantes discutam em grupo 

as resoluções encontradas por eles, de forma que comparem e entendam o que cada 

um pensou sobre o momento da atividade pois, segundo Almeida e Vertuan (2011),  

Os interesses e conhecimentos de cada grupo de alunos envolvido com 
atividades de Modelagem, remetem a resoluções que podem fazer uso de 
diferentes conceitos matemáticos. Neste sentido, ao compartilhar as 
diferentes resoluções, os alunos tanto põem em evidência aquilo que sabem 
e pensam a respeito do assunto em questão, quanto conhecem outros modos 
de pensar sobre o assunto – em termos da Matemática usada e das hipóteses 
e simplificações realizadas (p. 113). 
 

As mediações apresentadas nesta subcategoria vão ao encontro de nossa 

perspectiva de mediação. Vertuan, Borssoi e Almeida (2013) afirmam que,  

em termos Vygotskyanos, podemos dizer que a atividade de Modelagem 
Matemática constitui-se um espaço privilegiado de interação social, interação 
que é mediação semiótica e mediação semiótica que, por sua vez, promove 
a internalização de instrumentos e signos, a ressignificação e aprendizagem 
de estratégias e conceitos, assim como o desenvolvimento cognitivo (p. 70). 
 

Para Doly (1999, p. 24), quando um estudante entende como construiu algo 

sob a tutela do professor e quando compara a sua construção com a atividade de seus 

colegas pode tomar essa compreensão como referência no momento de guiar sua 

própria aprendizagem. De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da 

Figura 60 apresenta a manifestação dos estudantes em relação à tomada de 
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consciência em uma perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade 

de Modelagem Matemática quando, de modo geral, acontece a mediação 

atividade/estudante: refletindo sobre suas respostas, compreendendo uma situação e 

dando prosseguimento à atividade. 

 

 
Figura 60: Manifestação da tomada de consciência na mediação atividade/estudante. 

Fonte: dos autores. 

 

Agora, com vistas a compilar as considerações sobre a manifestação da 

tomada de consciência em uma perspectiva metacognitiva em uma atividade de 

Modelagem Matemática na categoria relacionada à mediação apropriada, 

apresentamos o esquema da Figura 61. 
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Figura 61: Manifestação da tomada de consciência devido à atividade de mediação. 

Fonte: dos autores. 

 

5.3 Tomada de consciência manifestada em uma atividade de Modelagem 

Matemática na relação que o estudante estabelece com algo que é concreto para 

ele 

 

É imperativo que os educadores matemáticos levem os estudantes para além 
das experiências tradicionais de sala de aula, onde a solução de problemas 
raramente amplia seus pensamentos ou habilidades matemáticas ou onde 
raramente suas competências em Modelagem são desenvolvidas46 
(MOUSOLIDES; SRIRAMAN; CHRISTOU, 2007, p. 37, tradução nossa). 

 

É significativo que as aulas de matemática busquem construir experiências 

além das tradicionais, no sentido de que o estudante consiga fazer relações com algo 

que é concreto47 para ele. Nesta categoria, no desenvolvimento da atividade de 

Modelagem Matemática, o estudante faz relações com situações que já vivenciou, 

 
46 It is imperative that mathematics educators take students beyond the traditional classroom 
experiences, where problem solving rarely extends their thinking or mathematical abilities or where 
modeling competencies are developed. 
47 Tomamos concreto no sentido de denominar aquilo que já é conhecido pelo estudante, em sua 
estrutura cognitiva, de modo que novas aprendizagens possam ser pensadas como ancoradas em algo 
que já lhe é familiar. 
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seja a realidade, ou um conteúdo escolar já discutido, trabalhado e aprendido. A 

relação que ele faz é com algo que é concreto para ele, pois já teve alguma 

experiência ou conhecimento sobre este assunto. 

Das ações dos estudantes identificadas no referencial teórico relacionadas aos 

conhecimentos e experiências metacognitivas em que a tomada de consciência pode 

se revelar enquanto desenvolvem atividades de Modelagem Matemática podendo 

alcançar um objetivo cognitivo, identificamos que esta categoria se aproxima destas: 

i) do que fazer quando precisam lidar com um problema (DOLY, 1999); 

ii) do que fazem enquanto organizam e realizam suas atividades, quando 

resolvem um problema (FLAVELL apud DOLY, 1999); 

iii) daquilo que produzem (YANNI-PLANTEVIN, 1999); 

iv) dos sentimentos que se revelam quando realizam uma atividade ou quando 

assimilam uma ideia, um conceito (YANNI-PLANTEVIN, 1999); 

v) dos resultados obtidos, ou ainda, dos porquês dos resultados obtidos 

(PORTILHO, 2011); 

vii) do modo como pensam ou dos mecanismos que mobilizam no 

desenvolvimento de uma atividade cognitiva (YANNI-PLANTEVIN, 1999; BEBER; 

SILVA; BONFIGLIO, 2014). 

Acerca da relação que o estudante faz da atividade de Modelagem Matemática 

com algo que é concreto para ele, a tomada de consciência foi manifestada: 

- Quando os estudantes estabeleciam relações com a realidade; 

- Quando os estudantes estabeleciam relações com os conteúdos já 

conhecidos por eles; 

- Quando os estudantes reconheciam suas dificuldades no desenvolvimento da 

atividade. 

Apresentaremos nas próximas subseções nossas considerações sobre cada 

uma destas manifestações de tomada de consciência. 

 

5.3.1 Quando os estudantes estabelecem relações com a realidade. 

 

Aqui a tomada de consciência manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade acontece quando estabelece uma relação entre a 

atividade e alguma situação da realidade. Assim como quando, na atividade 1, 

E1.5.5A perguntou se o que caminhava de casa até a escola era 18 metros e E7.5.5A 
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atenta que essa distância daria aproximadamente da sala de aula até a sala da direção 

e, portanto, a distância deveria ser maior (“quilômetros, você falou metros, 18 metros 

dá mais ou menos da nossa sala até na diretoria” (E7.5.5A)). Por isso, sugeriu que 

provavelmente a distância que E1.5.5A tinha comentado seria em quilômetros, 

fazendo com que E1.5.5A também relacionasse a sua resposta com a realidade e 

verificasse que a trajetória era maior do que o que havia apresentado. 

Outro exemplo se deu no grupo G3.5B, quando começaram a medir a distância 

de um restaurante até a escola utilizando a escala no mapa. Depois que encontraram 

a medida, passaram a pensar no que fazer, com alguns estudantes sugerindo o uso 

da unidade de medida metros. E3.3.5B, todavia, perguntou se depois de encontrar 

esse valor, eles não deveriam multiplicar, por acreditar que precisavam fazer mais 

alguma coisa para representar a distância real. A partir disto, os colegas começaram 

a refletir sobre essa dúvida, até que E2.3.5B comentou: “não, é 700, porque é 

multiplicado por 100 numa coisa real”. Podemos inferir que ele tomou consciência de 

que a escala está de 1 para 100, e por isso precisavam multiplicar o valor que 

encontraram por 100. Depois precisavam decidir se o valor que encontraram era dado 

em passos ou em metros. Então surge o momento em que E4.3.5B denotou entender 

que se fosse em passos o valor seria maior. Em nosso entendimento, acreditamos 

que este estudante disse que em passos seria maior, porque percebeu que um passo 

geralmente apresenta medida inferior à 1 metro. 

O grupo G4.5B, ao discutir em relação ao início da atividade 1, ou seja, o quanto 

andam e qual a distância do local que escolheram até a escola, também manifestaram 

tomada de consciência relacionada a conhecimentos que já possuem da realidade. 

Quando E3.4.5B perguntou sobre a questão dois e sugere a resposta em quadras, o 

estudante E2.4.5B tomou consciência de que nesta questão deveriam utilizar a 

distância em metros, ou como ele comentou: “a distância de número”. A partir disso, 

E1.4.5B apresentou o valor de 80. Quando começaram a discutir se este valor é em 

metros ou em quilômetros, E3.4.5B perguntou se 80 metros é mais do que 80 

quilômetros, e já respondeu que não porque, segundo ele, não é a mesma coisa. 

Porém, não foi possível identificar na justificativa dele se havia tomado consciência de 

que a medida em quilômetros representa uma distância maior que a medida em 

metros. Outro momento que destacamos é quando E5.4.5B tomou consciência de que 

as quadras não são do mesmo tamanho e justifica: “porque por exemplo 1 quadra tem 
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40, outra tem 30, e outra tem 10 quilômetros e outra tem 15 quilômetros”. Todavia, 

embora os estudantes tenham trazido ao plano da consciência as distâncias 

informadas em quilômetros, é possível inferir que eles não têm noção do que significa 

a unidade de medida metros e a unidade de medida quilômetros ainda, até porque 

uma quadra de 15 quilômetros ou de 40 quilômetros não condiz com a realidade da 

cidade em que vivem (Toledo). Certamente, estas distâncias das quadras 

mencionadas pelos estudantes não condigam com a realidade de nenhuma cidade. 

Outro exemplo em relação a mesma atividade, é quando E4.5.5C manifestou 

que para o avião percorrer o trajeto neste local, seria bem provável que iria bater nas 

coisas que estivessem no caminho, uma vez que, para os estudantes, a escola está 

localizada em um local impossível de levantar voo. Quando os estudantes tomam 

consciência e comentam sobre assuntos que extrapolam a atividade, afirmamos que 

a Modelagem Matemática está potencializando o aprendizado, pois para os 

estudantes, relacionar aquele conteúdo com a realidade torna-se necessário para 

entender situações da sua vivência e a matemática torna-se importante para os 

estudantes, pois permite que discutam sobre assuntos extra matemáticos. 

O próximo exemplo é sobre a relação com a unidade de medida. Nesse caso, 

os estudantes do grupo G6.6A analisaram a distância encontrada do trajeto de casa 

até a escola e a unidade de medida que seria utilizada. E1.6.6A diz: “vai ser 600”. 

Quando E3.6.6A perguntou: “quilômetros?”, E4.6.6A, relacionou esse valor com a 

realidade que é concreta para ele e, impressionado, respondeu que, se usasse essa 

unidade de medida, com o valor encontrado, poderia, saindo de Toledo, chegar perto 

do Rio Grande do Sul48 (“quilômetros? nossa senhora, 600 quilômetros, vai lá nem pra 

rio grande, mas chega perto” (E4.6.6A)). 

No início da atividade 3, também, quando o grupo G4.5A tentou encontrar o 

espaço da sala de aula, os estudantes passaram a estimar alguns valores para a 

medida de um lado da sala de aula. E4.4.5A estimou que seja 7 metros, já E1.4.5A 

achou que é mais, uns 10 metros. O “chute” da medida do lado da sala por parte dos 

estudantes requer uma reflexão sobre o quanto imaginam ser 7 ou 10 metros. Esta 

reflexão leva em consideração o que representa a medida imaginada por eles, e o 

quanto se aproxima da medida do lado da sala. Com base nas medidas das laterais 

 
48 Escrevemos como Rio Grande do Sul pois entendemos que, na nossa região, costumamos chamar 
o estado apenas de Rio Grande. 
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da sala de aula (entre 6 e 7 metros), concluímos que a reflexão possibilitou aos 

estudantes estimarem uma medida próxima a que os lados da sala representam. 

Outro exemplo manifestado se deu quando o grupo G1.5A discutia, na segunda 

questão da atividade 3, se o espaço do professor e dos estudantes era o mesmo. 

E5.1.5A sugeriu que deve-se levar em conta o tamanho da carteira que os estudantes 

e o professor utilizam, uma vez que elas não são do mesmo tamanho, enquanto 

E1.1.5A defendeu que como querem dividir o espaço total da sala entre todos, o 

professor e os estudantes, este espaço é o mesmo para eles, e não leva em 

consideração o tamanho da carteira para cada um. A reflexão dos estudantes sobre o 

que é o espaço de cada um é baseada na relação que cada um faz com a realidade. 

Quando E1.1.5A se posicionou: “mas não é a carteira que é pra medi, é o espaço”, o 

grupo percebeu a relação que ele fez e que o espaço da sala não é somente onde 

está a carteira de cada um, mas, sim, toda a sala. 

Para Blum e Ferri (2009), “ao modelar, a matemática se torna mais significativa 

para os estudantes”49 (p. 47, tradução nossa). Neste sentido é que a Modelagem 

Matemática, enquanto prática pedagógica, proporciona aos estudantes entenderem 

que, enquanto investigam uma situação não necessariamente matemática com 

recursos matemáticos, estes conteúdos se tornam importantes para situações que 

extrapolam as aulas tradicionais e que encontrará na sua vivência dentro e fora da 

sala de aula. 

Para Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 15), “uma atividade de Modelagem 

Matemática tem em uma situação problemática a sua origem e tem como 

característica essencial a possibilidade de abarcar a cotidianidade ou a relação com 

aspectos externos à matemática”. 

Burak e Klüber (2016, p. 39) afirmam que vários temas de Modelagem 

Matemática envolvem “brincadeiras, esportes, atividades industriais, econômicas, 

comerciais, prestação de serviços e outros de interesse do grupo ou dos grupos”, ou 

seja, o estudante está o tempo todo pensando em situações da realidade e 

conscientizando-se sobre elas. 

É essencial que o estudante olhe para si mesmo e suas ações enquanto 

desenvolve a atividade, favorecendo “a tomada de consciência por parte do indivíduo 

daquilo que ele produz, [...] também dos sentimentos que se revelam quando realiza 

 
49 By modelling, mathematics becomes more meaningful for learners. 
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uma tarefa ou quando ele deve assimilar uma noção” (YANNI-PLANTEVIN, 1999, p. 

142). O estudante passa a entender o que está pensando e como está desenvolvendo 

as atividades de forma consciente. Isso porque “a tomada de consciência resulta da 

passagem do inconsciente ao consciente, ou seja, ela permite conferir ao objeto um 

estatuto de exterioridade: aquilo que é tratado não está dentro de si mas fora de si” 

(ibid.). 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 62 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, acontece a relação entre o estudante, a atividade 

e a realidade, com o propósito de refletir sobre suas respostas, compreender uma 

situação e dar prosseguimento na atividade. 

 

 
Figura 62: Manifestação da tomada de consciência na relação que o estudante faz com a realidade. 

Fonte: dos autores. 

 

5.3.2 Quando os estudantes estabelecem relações com os conteúdos já conhecidos 

por eles. 

 

Aqui a tomada de consciência manifestada pelos estudantes durante o 

desenvolvimento da atividade acontece quando estabelecem alguma relação entre a 

atividade que está desenvolvendo e um conteúdo escolar conhecido, já discutido, 

trabalhado e, talvez, aprendido. Isso acontece quando o grupo G3.5A utilizou a escala 

para calcular a distância de sua casa até a escola, e E5.3.5A percebeu a soma de 50 

em 50 e relacionou essa soma à tabuada do 5: “o [E3.3.5A] se lembra da tabuada do 
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5? É quase mesma coisa, só que daí você tem que aumenta 50, não 5”. A tomada de 

consciência se revela na reflexão de E5.3.5A sobre conteúdos que já tinham 

aprendido nas aulas de matemática e a possibilidade de relacioná-los com outros 

conteúdos. 

O mesmo acontece no âmbito do grupo G4.5A, quando E1.4.5A percebeu que 

a multiplicação de 18 por 50 é o mesmo que somar 50, 18 vezes. Também apareceu 

E4.4.5A sugerindo a multiplicação utilizando a tabuada (“tem a tabuada. [...] só usa a 

tabuada do 5” (E4.4.5A)). Ao final, verificamos que a resposta encontrada pelos 

estudantes não estava correta. Porém, entendemos que o raciocínio e relação com o 

conceito matemático foram pertinentes. 

Outro exemplo se deu quando E4.1.5B usou a transformação de unidades de 

medida para encontrar a distância da academia tchibuum até a escola, em centímetros 

ou metros: “Um de nós dá um passo longo daí o outro vai lá e mede daí a gente pega 

esse número e multiplica pelo número de passos que a gente acha que é, daí cada 

um faz o seu resultado” (E4.1.5B). Esta relação permitiu ao grupo utilizar dados que 

eles já haviam encontrado para facilitar os cálculos seguintes. Desta forma, o 

desenvolvimento da atividade toma outro rumo, pois ao invés de voltar ao mapa e 

medir utilizando a escala normal já apresentada no próprio mapa, eles “pegaram” a 

resposta em passos e utilizando uma medida de passo padrão, encontraram o valor 

que desejavam para a distância do local que escolheram até a escola. 

Há, ainda, o caso de E1.2.5B que percebeu que o quanto ele anda não dá nem 

uma quadra inteira e, portanto, precisou dividir a quadra em algumas partes. Neste 

momento utilizou frações para representar o seu trajeto (“eu sei lá, um quarto, eu ando 

um quarto, se dividi essa quadra na metade, em 4 partes, eu ando um quarto” 

(E1.2.5B)). É significativa a relação que o estudante fez com a ideia de frações, pois 

entende que o trajeto que ele percorre representa apenas uma parte da quadra (que 

é o inteiro que ele considera na fração). 

O grupo G2.6A, por sua vez, discutia como fazer para encontrar a distância do 

local que escolheram até a escola utilizando a escala, nesse caso, de 3 centímetros 

para 100 metros. Porém, no mapa, teve uma parte do trajeto que não completou os 3 

centímetros (ficou em 2 centímetros), fazendo com que os estudantes pensassem um 

pouco mais para resolver essa situação. Precisaram encontrar qual distância em 

metros correspondia esses 2 centímetros no mapa. Nesse momento perceberam que 



146 
 

não dava para dividir 100 por 3 e chegar a um valor inteiro (“nunca vai terminar, 

sempre vai dar 9” (E1.2.6A)). Neste momento, o estudante E2.2.6A fez relação com 

algum conteúdo imaginava já ter visto (dízima periódica): “igual no negócio de 

matemática, tem duas que é assim”. Neste momento, uma possibilidade seria o 

professor relembrar o conceito de dízima periódica com a turma. 

Em relação à atividade 3, um exemplo é a ideia que o grupo G3.5A teve para 

medir os lados da sala para responder a primeira pergunta, referente ao espaço da 

sala de aula. Os estudantes foram medir as paredes com régua de 30 centímetros 

(verificado na gravação em vídeo), mas não conseguiram. Então, tiveram a ideia de 

criar um metro com tiras de folhas de papel, para depois medir as paredes (verificado 

na gravação em vídeo). Neste momento, foi importante a gravação em vídeo, pois 

pelo áudio não havíamos conseguido identificar o que o grupo estava fazendo. É uma 

pena que não foi possível captar (tanto com a câmera quanto com o gravador) o 

momento em que surge a ideia no grupo de criar a unidade de medida “metro” a partir 

de tiras de papel. Mesmo assim, é significativo que a ideia tenha surgido, pois foi o 

único grupo que usou esta relação e que pensou nesta forma de criar a unidade de 

medida. Além do que, a ação denota o conhecimento dos estudantes da equivalência 

de um metro e cem centímetros. 

Outro exemplo está relacionado à ação de E4.3.5A quando percebeu que para 

calcular o espaço da sala era necessário utilizar a fórmula da área, e que, como a sala 

tem o formato de um retângulo, era necessário multiplicar as medidas dos dois lados 

que não são paralelos, neste caso, 6,89 metros e 6,04 metros. A relação que E4.3.5A 

fez ao refletir sobre a definição de área e perímetro foi fundamental para perceber que 

o que o grupo precisava calcular era a área da sala, e não o seu perímetro. 

Do mesmo modo, E3.4.5A percebeu que o que eles estavam calculando era 

dado em metros quadrados (“metros quadrados entendeu... é só conta uma parede”). 

Todavia, podemos inferir que ele imaginou que a sala era um quadrado, pois 

comentou com os colegas que é só encontrar a medida de uma parede que já é 

possível fazer o cálculo (a área do quadrado pode ser calculada fazendo lado ao 

quadrado (l²) ou lado vezes lado (l x l)). Neste mesmo grupo, também destacamos a 

reflexão dos estudantes sobre a forma geométrica que tem a sala de aula em que 
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estudam. Os estudantes fizeram relações com o conteúdo de geometria que 

estudavam no 5° ano, figuras geométricas planas e espaciais50.  

Quando E4.4.5A diz: “um paralelepípedo, lá da aula de... polígonos”, lembrou 

que já havia visto algum conteúdo relacionado, ou seja, estava se referindo a figura 

geométrica espacial paralelepípedo, que na verdade é a forma geométrica que 

representa a sala. Já quando E5.4.5A afirmou: “não, é um quadrado pelas medidas”, 

defendeu sua ideia com base na reflexão sobre o chão da sala, que é uma figura 

geométrica plana51. Deste modo, as duas opiniões denotaram a relação da 

representação da sala de aula com uma representação bidimensional e outra 

tridimensional. 

Há, ainda, a situação em que E1.4.5A diz: “então, ali não... nossa eu sabia são 

área e perímetro, nossa”. Aqui, o estudante relacionou a atividade de Modelagem 

Matemática com outro conteúdo que já havia estudado durante as aulas de 

matemática: área e perímetro52. A relação feita pelo estudante possibilitou ao grupo 

entender o que a atividade solicitava e dar andamento à atividade. 

Frente aos exemplos apresentados, compreendemos que é significativo que os 

conteúdos já vistos pelos estudantes sejam relacionados com as situações novas que 

enfrentam, de modo a “facilitar” a compreensão e a investigação da situação. Atenta-

se, todavia, que as situações apresentadas acima são situações provocadas pela 

atividade de Modelagem, pelo trabalho em grupo e pela necessidade de trazer ao 

plano da consciência informações úteis à investigação que realizam.  

De todo modo, a tomada de consciência manifestada nesta subcategoria 

potencializa a compreensão do que o estudante precisa fazer para desenvolver a 

atividade, pois 

quando um aluno toma consciência dos conceitos matemáticos que conhece, 
das estratégias que pode utilizar frente a um problema específico e dos 
modos como se dá sua aprendizagem, pode otimizar suas ações de modo a 
potencializar a apreensão de conhecimento e seu desenvolvimento cognitivo 
(VERTUAN, 2013, p. 48). 
 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 63 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

 
50 Unidade Temática – Geometrias: Geometria Plana e Espacial. 
51 Neste momento não nos preocupamos em apontar se o chão da sala tem o formato de um quadrado 
ou retângulo, mas sim, na reflexão do estudante, que proporcionou a tomada de consciência sobre o 
conteúdo já visto em sala. 
52 Unidade Temática – Grandezas e Medidas: Medidas de Área e Perímetro. 
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perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, acontece a relação entre o estudante, a atividade 

e os conteúdos já estudados e aprendidos, com o propósito de refletir sobre suas 

respostas, compreender uma situação e dar prosseguimento à atividade. 

 

 
Figura 63: Manifestação da tomada de consciência na relação que o estudante faz com os conteúdos 

que já aprendeu. 
Fonte: dos autores. 

 

5.3.3 Quando os estudantes reconhecem suas dificuldades no desenvolvimento da 

atividade. 

 

É comum que os estudantes apresentem dificuldades no desenvolvimento de 

uma atividade, seja em qualquer disciplina ou nível de ensino. Apesar de algumas 

vezes as dificuldades não serem percebidas pelo estudante, embora sentidas, podem 

ser identificadas pelo professor. Porém, tomar consciência da dificuldade é essencial 

para que o estudante possa superá-la. Blum e Ferri (2009) consideram que as 

atividades de Modelagem Matemática geralmente exigem mais dos estudantes por 

estarem ligadas a várias competências, como ler, comunicar, projetar, aplicar 

estratégias e trabalhar matematicamente. Aqui, nosso foco é na tomada de 

consciência manifestada quando o estudante percebe e reconhece as dificuldades ou 

obstáculos em relação ao desenvolvimento da atividade. 

Isso se deu quando E3.3.5A reconheceu a dificuldade para encontrar o quando 

anda de casa até a escola (atividade 1) e pediu ajuda para o colega E4.3.5A: “o 

[E4.3.5A] ajuda eu aqui que eu ainda não consegui”. Esta fala denota um 

conhecimento do estudante sobre si próprio, bem como a intenção dele de resolver o 
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problema. Outro exemplo se deu quando E2.2.5A achou que a atividade 3 estava mais 

difícil que as anteriores: “olha, eu vou fala bem a real, essa atividade tá difícil. Hoje tá 

bem mais difícil”. Esta fala apresenta indícios de tomada de consciência sobre os 

obstáculos/dificuldades que a atividade apresenta, das comparações com outras 

atividades, bem como do entendimento de si próprio como “resolvedor” de problemas. 

Identificamos momentos em que os estudantes reconheceram a dificuldade e 

buscam alguma forma de superá-la. Um exemplo é quando E2.1.5B percebeu que sua 

casa não está no mapa: “qual a distância da sua casa até a escola? Agora complicou, 

minha casa não tá aqui”. Nesse momento, para ele, não era possível calcular a 

distância de sua casa até a escola. Porém, o grupo decidiu utilizar a localização da 

academia tchibuum no mapa (que já haviam encontrado) e calcular a sua distância 

até a escola. Esta reflexão fez com que o estudante conseguisse dar prosseguimento 

à atividade, encontrando uma alternativa para resolver a situação. 

Outro exemplo se deu quando os estudantes E1.5.5A e E5.5.5A perceberam 

que moravam em um local que não aparecia no mapa. Para estes estudantes, o 

desenvolvimento da atividade toma outro rumo, pois, se realmente queriam calcular a 

distância de suas casas até a escola, precisariam proceder de forma diferente dos 

colegas, exigindo reflexão sobre a possibilidade de desenvolvimento da atividade. 

Para conseguir resolver a situação, E5.5.5A fez uma relação do tempo que levava 

para ir de ônibus para a escola (10 minutos) com o tempo que P2 levava para ir de 

sua casa até a escola de carro (20 minutos), estimando que o trajeto que percorria era 

de 5 quilômetros. Deste modo, tornou-se possível um cálculo que a princípio não 

conseguiriam realizar, permitindo o desenvolvimento de outra estratégia, até então 

não vislumbrada quando do desenvolvimento inicial da atividade. Neste exemplo, os 

processos metacognitivos do estudante possibilitaram que tomasse consciência de 

uma possível solução para a situação. 

O reconhecimento de uma dificuldade superada é manifestado por E4.3.5A ao 

lidar com a primeira parte da atividade 3 – encontrar o espaço da sala de aula – 

quando afirma: “a gente acho difícil, mas a gente conseguiu no final” (E4.3.5A). 

Utilizaram régua, tiras de papel, régua de 1 metro da professora, até que conseguiram 

encontrar as medidas dos lados e prosseguir com a atividade. 

Quando o estudante reconhece seus limites e dificuldades, ele também passa 

a reconhecer as suas potencialidades. Segundo Beber, Silva e Bonfiglio (2014), 
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“quando a metacognição está presente, o aprendiz reconhece suas potencialidades 

e/ou dificuldades, ultrapassando limites e obstáculos” (p. 150). Tomando consciência 

do que fazem, os estudantes monitoram seus processos e aumentam as chances de 

sucesso na atividade de Modelagem Matemática, ou seja, “o avanço está na tomada 

de consciência do saber e do não saber, num processo constante de autoavaliação 

para alcançar a autorregulação” (ibid.). 

Reconhecer as dificuldades são importantes também quando o estudante 

comete um erro no desenvolvimento da atividade. Doly (1999) apresenta sugestões 

de como utilizar os erros de forma positiva: 

fá-los detectar, analisar, para permitir que o sujeito tome primeiro consciência 
dos procedimentos e conhecimento que utilizou espontaneamente e que o 
levaram ao erro para, em seguida, permitir que construa estratégias de 
remediação e, de forma mais geral, estratégias para vencer o fracasso (p. 
38). 
 

Há, também, a dificuldade de E4.5.6B sobre o trajeto que percorre de sua casa 

até a escola. Foi significativo que P6 motivasse o estudante, com dificuldade, não 

desistisse da atividade, e obtivesse uma resposta sobre o quanto percorria de casa 

até a escola. Além disso, a partir dos questionamentos de P6 (conduzindo o 

desenvolvimento da atividade), o estudante foi desenhando o caminho que ele 

percorria no dia a dia, fazendo a transposição do caminho real imaginado por ele, para 

o caminho representação do real, presente no mapa. Podemos afirmar que esta 

atividade se aproxima do que González apresenta por uma tarefa intelectualmente 

exigente: 

são aquelas atividades que estimulam um raciocínio rígido; isto é, não são 
realizáveis com o mero exercício da memória, o uso mecânico de esquemas 
algorítmicos ou a aplicação de receitas pré-concebidas; pelo contrário, devem 
merecer a realização de um certo esforço intelectual e, além disso, exigir o 
exercício de várias habilidades cognitivas básicas; por exemplo, raciocínio, 
leitura, escrita e/ou cálculo ou gerenciamento de relações quantitativas ou 
simbólicas (2009, p. 134, tradução nossa)53. 
 

Compreendemos que a tarefa precisa ser desafiadora o suficiente para que os 

estudantes se engajem na resolução e o professor precisa intervir o necessário para 

 
53 Las tareas intelectualmente exigentes, en tanto que activadores cognitivos, son aquellas actividades 
que propician el razonamiento esforzado; es decir, no son realizables con la mera ejercitación del 
recuerdo memorístico, la utilización mecánica de esquemas algorítmicos, ni con la aplicación de recetas 
preconcebidas; al contrario, deben ameritar la realización de cierto esfuerzo intelectual y, además, 
requerir la ejercitación de variadas habilidades cognitivas básicas; por ejemplo, el razonamiento, la 
lectura, la escritura y/o el cálculo o manejo de relaciones cuantitativas o simbólicas. 
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que o estudante desenvolva-se autônomo na resolução, e também o necessário para 

que ele não desista da realização da atividade por conta de uma ou outra dificuldade. 

De modo a sistematizar esta subcategoria, o esquema da Figura 64 apresenta 

a manifestação dos estudantes em relação à tomada de consciência em uma 

perspectiva metacognitiva no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática quando, de modo geral, acontece a relação entre o estudante, a atividade 

e as dificuldades reconhecidas pelo estudante, com o propósito de reconhecer e 

refletir sobre si mesmo e sua dificuldade, não desistir e dar prosseguimento à 

atividade. 

 

 
Figura 64: Manifestação da tomada de consciência nas dificuldades reconhecidas pelos estudantes. 

Fonte: dos autores. 

 

Agora, a fim de compilar as considerações sobre a manifestação da tomada de 

consciência em uma perspectiva metacognitiva em uma atividade de Modelagem 

Matemática na relação que o estudante estabelece com algo que é concreto para ele, 

apresentamos o esquema da Figura 65. 
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Figura 65: Manifestação da tomada de consciência na relação que o estudante estabelece com algo 

que é concreto para ele. 
Fonte: dos autores. 

 

5.4 Especificidades nas tomadas de consciência em uma atividade de 

Modelagem Matemática manifestadas por estudantes de quintos e sextos anos 

 

A boa notícia é que os modelos e modelagens podem ser efetivamente 
ensinados de modo a serem aprendidos pelos estudantes em vários níveis, 
mas isso requer investimentos e esforços em termos de design cuidadoso e 
focado e de ambientes e atividades de ensino e aprendizagem, e em termos 
de tempo suficiente para as atividades projetadas para se desdobrar. Faz 
parte dessa constatação que a habilidade de Modelagem genuína não pode 
ser desenvolvida com os estudantes por meio de ensino com foco em 
exemplos estilizados e estereotipados, na esperança de que isso resulte em 
transferência para situações e tarefas reais de Modelagem54 (NISS, 2012, p. 
51, tradução nossa). 
 

Como esta pesquisa se insere em um projeto de pesquisa maior, intitulado “Da 

passagem do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental: uma investigação 

 
54 The good news is that models and modelling can in fact be taught effectively so as to be learnt by 
students at various levels, but this requires investments and efforts in terms both of careful and focused 
design and of teaching and learning environments and activities, and in terms of sufficient time for the 
activities designed to unfold. It is part of this finding that genuine modelling skill cannot be developed 
with students by way of teaching focusing on stylised and stereotypical examples in the hope that this 
will result in transfer to real modelling situations and tasks. 
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acerca da cultura escolar, dos processos de ensino e aprendizagem e das concepções 

docentes e discentes”, consideramos significativo verificar algumas reflexões sobre as 

especificidades nas tomadas de consciência manifestadas em uma atividade de 

Modelagem Matemática pelos estudantes de quintos e sextos anos. 

Esta categoria se relaciona à um dos objetivos específicos, e por isso não se 

vislumbra a possibilidade de construir esquemas como nas categorias anteriores. 

Aqui, revisitando as categorias 5.1, 5.2 e 5.3, trazemos relações entre as 

especificidades dos quintos e sextos anos e o projeto de transição. Para esta reflexão, 

identificamos algumas subcategorias que podem contribuir para com nossa 

compreensão acerca destas especificidades: 

- Organização/distribuição das disciplinas; 

- Especificidades nas tomadas de consciência manifestadas nas categorias 5.1, 

5.2, 5.3. 

Apresentaremos, a seguir, algumas considerações sobre elas. 

 

5.4.1 Organização/distribuição das disciplinas. 

 

No projeto da transição (VERTUAN et al., 2016) consta que 

essa passagem do 5º para o 6º ano apresenta especificidades quando 
comparamos com as passagens entre outros níveis escolares. Uma dessas 
especificidades diz respeito ao fato de no 5º ano o professor ser polivalente, 
aquele que ministra os conteúdos das diferentes disciplinas, enquanto no 6º 
ano, o aluno passa a ter aulas das várias áreas do saber com profissionais 
distintos. Isso pode indicar mudanças no que se refere à abordagem dos 
conteúdos, à contextualização dos mesmos, à relação estabelecida entre as 
diferentes áreas do conhecimento, aos vínculos afetivos na relação professor-
aluno(s), aos modos de entender o espaço escolar, a cultura escolar, dentre 
outros (p. 4). 
 

Enquanto se desenvolviam as atividades, percebemos uma diferença principal 

nas aulas dos quintos e sextos anos. Os professores do quinto ano, apresentavam 

certa “liberdade” de disciplinas e conteúdos permitindo que nós pesquisadores 

desenvolvêssemos atividades de Modelagem Matemática de forma “livre”, sem ter 

algum cronograma ou conteúdo pré-estabelecido pela escola. Já no sexto ano, 

sentimos que os professores queriam que trabalhássemos os conteúdos que eles 

tinham previstos para as datas, pois nos sugeriam que, se possível, inseríssemos 

determinados conteúdos para as atividades, o que acreditamos não condizer com 

nossa perspectiva de Modelagem Matemática ou mesmo de uma atividade de caráter 

investigativo. 
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Neste sentido, Blum (1993) aponta alguns obstáculos na utilização da 

Modelagem Matemática na Educação Matemática: 

Obstáculos do ponto de vista de instrução e avaliação: a Modelagem requer 
muito tempo, e não se encaixa nem no programa regular de matemática (que 
é sobrecarregado de qualquer maneira) nem na escola regular ou 
organização da universidade (com 45 minutos de aula e coisas do gênero). 
[...] Obstáculos do ponto de vista do estudante: a Modelagem torna as aulas 
e exames de matemática mais exigentes e menos previsíveis. [...] Obstáculos 
do ponto de vista do professor: a Modelagem torna o ensino mais exigente, 
porque são necessários conhecimentos e qualificações não matemáticos 
adicionais, bem como a capacidade de gerenciar situações abertas em sala 
de aula. Então, o papel do professor é alterado55 (p. 8, tradução nossa). 
 

O sucesso de uma atividade de Modelagem Matemática, independentemente 

do nível de ensino, requer dedicação e preparação do professor. Por isso, é importante 

estar preparado para as limitações e/ou obstáculos da implementação da Modelagem 

Matemática em sala de aula para, assim, empreender práticas mais estruturadas, 

planejadas e realizar intervenções mais pertinentes no desenvolvimento das 

atividades. Reiteramos, todavia, que planejar e estruturar práticas de Modelagem não 

significa ter controle de tudo e conduzir as ações dos estudantes para resultados já 

conhecidos à priori. Mas, sim, refletir sobre as possibilidades de ação dos estudantes 

e de encaminhamentos da investigação, de modo a se sentir confortável com os 

encaminhamentos tomados pelos estudantes, independente de terem sido 

vislumbrados pelo docente no momento do planejamento. 

O projeto da transição (VERTUAN et al., 2016) nos apresenta que 

Um professor que ensina matemática, ao discutir conceitos, algoritmos e 
procedimentos de resolução, o faz influenciado, dentre outros fatores, pelos 
modos como entende o que significa aprender e ensinar Matemática e pelos 
modos como entende que deve ser o ambiente da sala de aula. Tais 
entendimentos acabam por acarretar “jeitos de fazer” distintos de um 
professor a outro. Talvez esses jeitos de fazer sejam ainda mais divergentes 
quando esses professores que ensinam matemática possuem formações 
distintas (pedagogos ou licenciados em matemática), trabalhem com sujeitos 
de idades distintas (anos iniciais do Ensino Fundamental e anos finais) e 
atuem em esferas distintas (municipal e estadual), como é o caso dos 
professores dos quintos e sextos anos do Ensino Fundamental. 
 

Identificamos também a questão da interdisciplinaridade, no sentido de que, 

para os professores do quinto ano era mais fácil associar com as outras disciplinas 

 
55 Obstacles from the point of view of instruction and assessment: modelling requires a lot of time, and 
fits neither the regular mathematics syllabus (which is overloaded anyway) nor the regular school or 
university organization (with 45 minute lessons and suchlike).[…] Obstacles from the student's point of 
view: modelling makes mathematics lessons and examinations more demanding and less predictable. 
[…] Obstacles from the teacher's point of view: modelling makes teaching more demanding, because 
additional non-mathematical knowledge and qualifications are required, as well as the ability to manage 
open situation in the classroom. So the teacher's role is changed. 
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que ministravam, enquanto os professores do sexto ano seguiam à risca o conteúdo 

da disciplina, sem abordar outros conceitos da própria ou de outras disciplinas. English 

(2007) afirma que “a natureza interdisciplinar da Modelagem Matemática significa que 

podemos criar problemas que podem ajudar a unificar algumas das inúmeras ideias 

centrais dentro do currículo primário”56 (p. 282, tradução nossa). 

 

5.4.2 Especificidades nas tomadas de consciência manifestadas nas categorias 5.1, 

5.2, 5.3. 

 

Considerando que os docentes que ensinam matemática nos diferentes 
níveis de escolaridade objetivem que suas práticas desencadeiem a 
aprendizagem dos conhecimentos científicos por seus alunos é que a sala de 
aula precisa se tornar um ambiente de aprendizagem em que os próprios 
alunos tenham possibilidades de construir conhecimentos sobre 
determinados conteúdos matemáticos e sobre a realidade que os cerca, 
investigando e refletindo tanto a respeito das habilidades cognitivas e das 
estratégias que mobilizam em uma atividade quanto acerca do meio social 
em que vivem (VERTUAN et al., 2016, p. 9). 
 

Nosso interesse nesta subcategoria reside na verificação de especificidades 

nas tomadas de consciência de estudantes de quintos e sextos anos de acordo com 

as análises 5.1, 5.2 e 5.3. 

A análise 5.1 discute a tomada de consciência manifestada na necessidade de 

o estudante revisitar e monitorar seus processos cognitivos e está detalhada em três 

subcategorias. Na subcategoria 5.1.1, percebemos a manifestação da tomada de 

consciência apenas nos quintos anos. Em 5.1.2, identificamos cinco manifestações 

de quintos anos e uma manifestação de sexto ano de tomada de consciência quando 

trazem à consciência um processo sobre a atividade que estavam desenvolvendo. Em 

5.1.3, identificamos oito manifestações de quintos anos e apenas uma manifestação 

de sexto ano quando o estudante avalia e reflete sobre a atividade ou parte da 

atividade que desenvolveu. 

A análise 5.2, por sua vez, apresenta a tomada de consciência manifestada na 

mediação entre o estudante e o professor, o estudante e a atividade. Identificamos: 

cinco manifestações de quinto ano e uma manifestação de sexto ano na mediação 

professor/estudante; apenas manifestações de quinto ano na mediação 

 
56 The interdisciplinary nature of mathematical modelling means that we can create problems that can 
help unify some of the myriad core ideas within the primary curriculum. 
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estudante/estudante; e apenas manifestações de quinto ano na mediação 

atividade/estudante. 

Finalmente, na análise 5.3 apresentamos aspectos da tomada de consciência 

manifestada na relação que o estudante faz com algo que é concreto para ele, seja a 

realidade, um conteúdo já estudado (discutido, trabalhado e talvez aprendido) ou uma 

dificuldade/obstáculo sentido na realização da atividade. Em 5.3.1, verificamos sete 

manifestações de quintos anos e uma manifestação de sexto ano sobre a relação que 

o estudante faz da atividade com a realidade. Já em 5.3.2, identificamos nove 

manifestações de quintos anos e uma manifestação de sexto ano sobre a relação que 

o estudante faz da atividade com os conteúdos já aprendidos por ele. Em 5.3.3, 

percebemos cinco manifestações de quintos anos e uma manifestação de sexto ano 

sobre as dificuldades reconhecidas pelo estudante quando estabelece relações no 

desenvolvimento da atividade. 

De acordo com o projeto da transição (VERTUAN et al., 2016), 

espera-se que, com o passar dos anos, os alunos desenvolvam autonomia 
com relação à aplicação de conteúdos e procedimentos matemáticos em 
diferentes situações, sejam elas escolares, ou, situações que vão para além 
da escola. Da mesma forma, espera-se que os alunos ampliem seus 
conhecimentos e domínio sobre o uso da linguagem matemática, de modo 
que eles possam se comunicar matematicamente, expondo seus 
pensamentos e resultados de investigações, isto é, insiram-se na prática 
matemática (p. 10). 
 

Diante das especificidades nas tomadas de consciência de estudantes de 

quintos e sextos anos, somos levados a refletir que, por mais que pareça natural que 

as manifestações de tomada de consciência devessem aumentar quando os 

estudantes avançam nos anos letivos, aqui, isso não acontece, e (possivelmente) por 

inúmeros motivos. Devemos levar em consideração as especificidades de cada escola 

e cada turma, os diferentes contextos, as diferentes condições, entre outros. Mesmo 

assim, entendemos que nossos estudantes precisam ser levados a tomar consciência 

de suas ações e compreensões em sala de aula desde que iniciam suas trajetórias 

escolares, o que, inferimos, pouco acontece em aulas onde tudo é algoritmizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escrever as últimas considerações deste trabalho, somos levados a retomar 

a questão que norteou nossa pesquisa: O que manifestam os estudantes de quintos 

e sextos anos do Ensino Fundamental em relação à Tomada de Consciência sobre 

suas ideias e seus encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por 

meio da Modelagem Matemática? 

Construímos, a partir das unidades de significado destacadas do conjunto de 

dados, três categorias correspondentes às manifestações da tomada de consciência 

pelos estudantes. 

Na primeira categoria, os estudantes manifestam a tomada de consciência 

quando sentem a necessidade de revisitar e monitorar seus processos cognitivos. De 

modo detalhado, manifestam a tomada de consciência em três aspectos: no 

conhecimento do estudante sobre um conjunto de conhecimentos armazenados na 

memória para desenvolver a atividade; na administração dos componentes cognitivos 

para direcionar e resolver a situação-problema; e na avaliação das estratégias e 

processos cognitivos, ao explicar o que fez, resolver uma situação, dar 

prosseguimento à atividade ou refletir sobre outra abordagem. 

Outra categoria refere-se à manifestação da tomada de consciência dos 

estudantes devido à atividade de mediação, no sentido de que a mediação provocou 

a reflexão dos estudantes. De modo detalhado, manifestam a tomada de consciência 

em três aspectos: na mediação professor/estudante, com o propósito de refletir sobre 

uma situação, não desistir e dar prosseguimento à atividade ou considerar outra 

abordagem possível; na mediação estudante/estudante, com o propósito de refletir 

(sobre) e compreender uma situação e dar prosseguimento à atividade; e na mediação 

atividade/estudante, ao refletir sobre suas respostas, compreender uma situação e dar 

prosseguimento à atividade. 

Na terceira categoria destacamos a tomada de consciência quando os 

estudantes estabelecem relações com algo que é concreto para eles. De modo 

detalhado, consideramos nesta categoria, os casos em que os estudantes manifestam 

a tomada de consciência em três aspectos: na relação entre o estudante, a atividade 

e a realidade, com o propósito de refletir sobre suas respostas, compreender uma 

situação e dar prosseguimento à atividade; na relação entre o estudante, a atividade 

e os conteúdos já estudados (quiçá aprendidos), com o propósito de refletir sobre suas 
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respostas, compreender uma situação e dar prosseguimento à atividade; e na relação 

entre o estudante, a atividade e as dificuldades reconhecidas pelo estudante, com o 

propósito de reconhecer e refletir sobre si mesmo e sua dificuldade, não desistir e dar 

prosseguimento na atividade. 

Percebemos que nas três categorias relacionadas à manifestação da tomada 

de consciência esteve presente a reflexão dos estudantes em relação à atividade 

(Figuras 57, 61 e 65). Além disso, as ações relacionadas à tomada de consciência 

presentes nas categorias podem acontecer de forma não linear em um mesmo 

momento da atividade de Modelagem Matemática, estando, portanto, intimamente 

vinculadas, no sentido de que, enquanto o estudante (no âmbito do grupo) desenvolve 

uma atividade de Modelagem Matemática, pode manifestar a tomada de consciência 

de diferentes maneiras e em diferentes intensidades. Ainda, uma conscientização 

pode levar a outra. 

Um exemplo se deu no episódio 18, quando os estudantes pensavam na 

proposta de utilizar a medida que encontraram em passos e transformá-la em metros 

para encontrar a distância de casa até a escola. A tomada de consciência de E5.2.5B 

de que seu passo tinha uma medida menor que 1 metro (“meu passo não dá nem 30 

centímetros” (E5.2.5B)) agiu como mediação para E1.2.5B tomar consciência de que 

a medida da distância do local que escolheram até a escola em passos devia ser maior 

que a distância em metros (pois haviam estimado 50 passos e 50 metros) e em 

seguida tomar consciência de que precisavam alterar o valor da primeira questão, de 

50 passos para 75 (“a gente já fez isso, aqui a segunda, meu passo, seu passo, o 

dele, não dá metros, nem 30 centímetros, quem aceita 75 levanta a mão” (E1.2.5B))57. 

Neste momento, o desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática no 

âmbito do grupo possibilitou condições de manifestar a tomada de consciência das 

subcategorias 5.1.3, 5.2.2 e 5.3.1, ou seja, em um mesmo momento, a tomada de 

consciência foi manifestada nos três aspectos destacados na análise: conhecimento 

e monitoramento cognitivo, atividade de mediação e relação com algo concreto. 

A fim de sintetizar o que manifestam quintos e sextos anos do Ensino 

Fundamental em relação à tomada de consciência sobre suas ideias e seus 

encaminhamentos de resolução ao investigar uma situação por meio da Modelagem 

 
57 Para conhecer mais sobre o contexto em que estas manifestações se deram, vide episódio 18 do 
apêndice 1. 
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Matemática, apresentamos no esquema (Figura 66) a tomada de consciência em uma 

atividade de Modelagem Matemática. 

 

 
Figura 66: A tomada de consciência em uma atividade de Modelagem Matemática. 

Fonte: dos autores. 

 

Neste esquema apresentamos nosso entendimento de que, em uma atividade 

de Modelagem Matemática, a correlação (por parte do estudante) entre o 

conhecimento e monitoramento dos processos cognitivos, a atividade de mediação e 

a relação que estabelece com algo que é concreto para eles, potencializa a 

manifestação da tomada de consciência, indicada pela seta vermelha. Em 

contrapartida, a tomada de consciência do estudante possibilita que aconteça o 

conhecimento e monitoramento dos processos cognitivos, a relação da atividade com 

algo que é concreto para ele e a atividade de mediação, indicada pela seta verde. 



160 
 

Deste modo, estes dois processos no desenvolvimento de uma atividade de 

Modelagem Matemática potencializam o aprendizado do estudante, indicado pela seta 

azul, uma vez que acionam importantes ações cognitivas que permitem o sucesso na 

atividade e, inferimos, a aprendizagem. 

Não há aprendizagem com sucesso sem hesitação, sem passos falsos, sem 
mal-estar. [...] O percurso metacognitivo [...] propõe um acompanhamento na 
construção dos objetos e não uma técnica, um método. Propõe uma relação 
diferente com o saber que se inscreve numa relação professor-aluno baseada 
na escuta, na permuta, na confiança (YANNI-PLANTEVIN, 1999, p. 147). 
 

Além disso, acrescentamos à citação a tomada de consciência manifestada na 

relação estudante/estudante e atividade/estudante. Destacamos que as ações 

cognitivas dos estudantes estão diretamente conectadas à tomada de consciência, no 

sentido de que elas se manifestam quando o estudante estabelece um objetivo 

cognitivo em relação ao desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática. 

Consideramos significativo complementar nossa concepção de tomada de 

consciência apresentada em 2.6. A tomada de consciência na perspectiva 

metacognitiva e, mais especificamente, na perspectiva da “metacognição 

social”, é um processo consciente de percepção sobre os processos cognitivos 

que se dá na interdependência entre a atividade de mediação, o conhecimento 

e o monitoramento cognitivos e a relação que o sujeito estabelece com algo 

concreto para ele, enquanto desenvolve atividades e lida com situações que 

envolvem investigação envolto ao diálogo empreendido no âmbito de um grupo, 

com a finalidade de realizar uma ação cognitiva. 

Percebemos que, com relação ao interesse na transição do quinto para o sexto 

ano, por mais que pensemos que a manifestação da tomada de consciência deveria 

ser diferente nos quintos e nos sextos anos, no sentido de que as manifestações 

aumentassem ou se intensificassem conforme os estudantes avançam nos anos 

letivos, aqui, isso não foi evidenciado. Talvez não, porque as crianças não são levadas 

a refletir sobre o que fazem desde pequenas, mas, ao contrário, são levadas a se 

adaptar a um sistema escolar que ainda tem calado os estudantes. 

Acreditamos que esta pesquisa acrescenta ao campo da Modelagem 

Matemática na Educação Matemática que, em uma atividade de Modelagem 

Matemática no âmbito de um grupo, quando o estudante toma consciência sobre seu 

modo de aprender, os conhecimentos que ele já possui sobre determinado conteúdo, 
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as relações que faz e sobre como ele age, a superação de dificuldades frente a uma 

situação-problema é potencializada, assim como seu aprendizado. 

Destacamos também que, em uma atividade de Modelagem Matemática, 

problemas não vislumbrados a priori, podem ser suscitados pelos estudantes. E que 

tais problemas, configuram-se de fato um “problema” na medida em que não há um 

procedimento conhecido por eles para dar conta de resolvê-lo. Ainda assim, os 

estudantes mostram-se dedicados a enfrentar esse problema, buscando meios para 

isso. Talvez porque entendem que, por mais que nada seja dito pelo professor, esse 

tipo de atividade, diferente das atividades realizadas habitualmente nas salas de aula, 

permite extrapolar o que está dito no enunciado ou o que foi dito pelo professor e que 

eles têm liberdade para construir um encaminhamento de resolução. 

Consideramos significativo apresentar algumas limitações de nossa pesquisa: 

o que não conseguimos fazer e que poderia ter sido feito. Uma limitação foi a falta de 

tempo para corrigir as questões com os estudantes durante o desenvolvimento das 

atividades, uma vez que as atividades foram aplicadas em apenas duas semanas, no 

encerramento do trimestre e ano letivo, bem como em um espaço negociado com os 

professores regentes das turmas. 

Também percebemos como uma limitação, explicar com mais detalhes para os 

professores regentes das turmas o que era uma atividade de Modelagem Matemática, 

a fim de que compreendessem e quem sabe se interessassem mais pela prática. 

Mesmo assim, entendemos que o desenvolvimento das atividades de Modelagem 

Matemática foi significativo, pelo retorno comovente que recebemos de um dos 

professores de um quinto ano (5A)58:  

 

Modelagem Matemática – 5° Ano (5A) 
Escola... 
A matemática é uma ciência construída e organizada pelo ser humano, 
utiliza-se de um amplo conjunto de conhecimentos voltados para a 
resolução de problemas, pensando nesses aspectos as atividades 
realizadas pelos “alunos” de... buscaram desenvolver com os alunos 
de 5° Ano estratégias diferenciadas para a resolução de atividades. 
As aulas envolveram a todos com raciocínio lógico e diferentes olhares 
para cada conteúdo trabalhado, deixando marcas positivas nos alunos 
em relação a matemática, incentivando-os a levantar questões, 
elaborar hipóteses e discutirem com o grupo possibilidades. 
Após o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos na sala em qual atuo 
percebo que os alunos passaram a organizar estratégias mais 

 
58 A imagem original com o retorno escrito pelo professor se encontra nos anexos desta pesquisa. 
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complexas, que gradativamente utilizarão novos procedimentos de 
cálculos. 
Os acadêmicos foram felizes na escolha dos conteúdos e das 
atividades, pois por vezes os alunos do 5° Ano tinham um 
conhecimento prévio e em outros momentos situações novas e 
prazerosas. 
Obrigado por escolher nossa escola e nossa sala. 
Alunos 5°... Profª... 

 

O retorno de P1, é emocionante e nos mostra que devemos tratar com respeito 

e carinho os estudantes e professores que são parceiros na realização da pesquisa. 

Ainda, nos motiva a defender a Modelagem Matemática como prática pedagógica para 

a Educação Básica. 

Enquanto pesquisador e professor, depois desta pesquisa, passei a acreditar 

ainda mais que é possível o diálogo no desenvolvimento de atividades em grupo, 

desde que a mediação provoque reflexão e potencialize a tomada de consciência dos 

estudantes, a fim de que possibilite a superação de obstáculos e o sucesso no 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas e, por consequência, de uma 

atividade de Modelagem Matemática. 

Concordamos com Brown e Ikeda (2019) de que  

a natureza complexa da Modelagem geralmente vê os estudantes 
trabalhando em grupos. O trabalho em grupo colaborativo pode aumentar as 
oportunidades de solução bem-sucedida de uma determinada tarefa; no 
entanto, os estudantes precisam aprender a trabalhar em grupo e fazê-lo em 
colaboração. Se essa não é uma prática normal da sala de aula, existe um 
desafio adicional à medida que os alunos aprendem a trabalhar em 
colaboração durante a Modelagem (p. 235, tradução nossa)59. 
 

Compreendemos que o estudante que toma consciência dos processos 

cognitivos pode auxiliar os demais agindo como líder (mediador) no desenvolvimento 

das atividades de Modelagem Matemática no âmbito do grupo, pois, quanto mais se 

dá a tomada de consciência, mas fluente fica o estudante para praticar a atividade 

metacognitiva e expressá-la. 

Além disso, muitas das nossas escolhas estão relacionadas às nossas aptidões 

e facilidades. A tomada de consciência possibilita que reconheçamos os momentos 

em que podemos aplicar as habilidades que possuímos, e também momentos onde a 

dificuldade nos leva a buscar informações para além das que já temos. 

 
59 The complex nature of modelling often sees students working in groups. Collaborative group work 
can enhance opportunities for successful solution of a given task, however, students need to learn how 
to work in groups, and do so collaboratively. If this is not a normal classroom practice, then an additional 
challenge exists as students learn to work collaboratively during modelling. 
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Consideramos que, enquanto professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, a Modelagem Matemática pode potencializar a tomada de consciência 

do estudante sobre os conteúdos matemáticos e de outras disciplinas, desde que 

aconteça a atividade de mediação, por meio de relações de forma a conhecer e 

monitorar os processos cognitivos. 

Entendemos que é necessário pensar em uma forma de “preparar” o estudante 

para as diferenças que identificará quando ingressar nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, de forma que essa transição não prejudique seu aprendizado. Neste 

sentido, uma sugestão para pesquisas futuras consiste em verificar como as tomadas 

de consciência podem “aproximar” as vivências do quinto e do sexto ano. 

Consideramos significativo que pesquisas como esta sejam desenvolvidas 

também com estudantes que já estejam habituados a fazer Modelagem Matemática, 

de forma que seja possível aprofundar ou verificar outras informações e assim poder 

avançar na pesquisa em relação à tomada de consciência de estudantes que já 

tenham familiaridade com atividades de Modelagem.  

É claro que precisamos de mais pesquisas com os alunos com experiência 
em Modelagem enquanto eles se envolvem nas tarefas de Modelagem. 
Obviamente, isso não é possível se os currículos e/ou professores não 
valorizarem a Modelagem e, portanto, os estudantes não estiverem 
envolvidos regularmente em Modelagem Matemática (BROWN; IKEDA, 
2019, p. 235, tradução nossa)60. 
 

Além disso, esta pesquisa sinaliza outros novos encaminhamentos de 

pesquisa. Um deles seria aprofundar o conceito de tomada de consciência levando 

em consideração as suas condições de manifestação, a compreensão de 

aprendizagem Vygotskyana, da metacognição social e da Modelagem Matemática 

enquanto prática pedagógica. Pode-se também investigar em quais fases da 

Modelagem Matemática a tomada de consciência se manifesta com mais frequência 

e se há especificidades nestas manifestações, e com isso fortalecer e consolidar a 

prática de Modelagem Matemática no Ensino Fundamental.  

Outro possível encaminhamento é investigar se, e como, os professores 

poderiam desenvolver a atividade de Modelagem Matemática com o propósito de a 

tomada de consciência dos estudantes se tornar hábito. Ou seja, verificar como a 

 
60 It is clear we need more research with students experienced in modelling as they engage with 
modelling tasks. Of course, this is not possible if curricula and or teachers do not value modelling and 
hence students are not engaged in mathematical modelling regularly. 
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prática pedagógica dos professores podem desencadear as manifestações de tomada 

de consciência. 

Consumando tudo que apresentamos, esperamos que pesquisadores e 

professores da Educação Básica tenham acesso à estas reflexões compreendendo 

que a tomada de consciência, por meio de atividades de Modelagem Matemática, 

enquanto prática pedagógica, pode potencializar um aprendizado significativo.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Análise específica da atividade 1 – No caminho da escola! 

 

Para realizar uma análise específica do que os estudantes desenvolveram na 

atividade 1, tomaremos como norte os quatro objetivos específicos da pesquisa, de 

modo a possibilitar a construção futura de categorias baseadas nas resoluções e nas 

falas dos estudantes. São eles: 

- Verificar, nas resoluções das atividades de Modelagem, momentos que 

levaram ao monitoramento cognitivo dos estudantes em suas ações; 

- Inferir acerca de manifestações que podem ser consideradas de tomada de 

consciência dos estudantes sobre a atividade que realizam; 

- Indicar momentos onde o diálogo nos grupos encaminhou a resolução das 

atividades de Modelagem e inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes 

sobre esses encaminhamentos; 

- Investigar, considerando os interesses na transição do quinto para o sexto ano 

do Ensino Fundamental do projeto em que esta pesquisa se insere, se há 

especificidades nas tomadas de consciência manifestadas por estudantes de quintos 

e sextos anos. 

A análise específica será apresentada por meio de episódios, que são 

momentos significativos no desenvolvimento das atividades em que consideramos 

possível inferir sobre a tomada de consciência dos estudantes. Primeiro, 

apresentamos episódios dos quintos anos e depois, dos sextos. Todavia, os 

momentos que constituem estes episódios são temporais, no sentido de serem 

apresentados no texto na ordem em que foram acontecendo nos grupos. 

O primeiro episódio mostra o diálogo entre os estudantes do grupo G1.5A 

(grupo 1 do quinto ano A) no momento em que recebem a atividade “No caminho da 

escola” e precisam pensar sobre o trajeto que realizam: 

 

Episódio 1 

E5.1.5A: eu não sei porque eu venho de carro, as vezes é 5 minutos as vezes é 10 as 
vezes é 15. 

E2.1.5A: quem é que vem de carro? 
E3.1.5A: ah então minha casa é aqui… é perto do CRAS, pega a diagonal do campus. 
E1.1.5A: eu moro pra cima, duas ruas para cima. 
E5.1.5A: professora, eu não sei por causa que eu venho de carro. 
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E2.1.5A: rua, é 10. 
E5.1.5A: 10 quilômetros ou 10 metros? 
E1.1.5A: 10 metros. 
E2.1.5A: da Rua é 10 metros, daí mais 10, 50. 
E5.1.5A: o meu deu 50 quilômetros. 
E1.1.5A: 50?  
E5.1.5A: eu moro aqui pertinho. 
…61 
E1.1.5A: ó pera, até a rua dá, até a esquina da quanto? 
E5.1.5A: uns 15 por aí, uns 15, 20. 
E1.1.5A: até a farmácia aqui da quanto? 
E5.1.5A: umas 5 quadras. 
… 
E2.1.5A: é aqui a nossa escola? 
P1: não, é aqui. 

 

Neste episódio os estudantes têm o primeiro contato com a atividade e, 

tentando responder a primeira questão – Quanto você anda quando vai para a escola 

a pé? – surgem as primeiras ideias sobre o quanto caminham quando vem de casa 

para a escola. Já no primeiro momento, E5.1.5A percebe uma dificuldade devido a ele 

ir de carro para a escola, passando a estimar o tempo que leva neste trajeto. Nesse 

instante estão refletindo sobre o que pretendem fazer em relação a atividade, e de 

que forma responder. A tomada de consciência se revela quando os estudantes 

começam a lembrar o seu trajeto de casa até a escola e como poderiam medir este 

trajeto. A atividade de Modelagem Matemática coloca os estudantes a pensarem em 

uma situação inicialmente não matemática – o trajeto de suas casas até a sua escola. 

Destacamos também o fato de os estudantes significarem metros e quilômetros, bem 

como a localização no mapa e compreensão do mapa como uma representação de 

um espaço em escala. 

Porém, como ainda não haviam chegado em um consenso, pediram auxílio da 

professora, como mostra o episódio a seguir. 

 

Episódio 2 

P1: o quanto anda pode ser em quadra, em quilômetro, em metro. 
E1.1.5A: então eu moro 2 quadras. É melhor fazer de quadra. 
E2.1.5A: você vai fazer quadra? 
E3.1.5A: eu também vou fazer. 
E1.1.5A: a minha, 2 quadras. 
E2.1.5A: a minha é três né. 
E1.1.5A: é três quadradinhos né. 

 
61 Nos episódios, os três pontinhos “...” serão utilizados para representar momento de silêncio no 
áudio. 
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E2.1.5A: a minha é 3 quadras? 
E1.1.5A: pera aí, 1,2,3, cadê a escola? 
E2.1.5A: aqui. 

 

Este episódio mostra que, depois da dica de P1, os estudantes já tinham em 

mente o que tinham que fazer para representar o trajeto que percorrem de casa até a 

escola. O estudante E1.1.5A decidiu medir “em quadras”, influenciando os outros 

integrantes do grupo a fazerem o mesmo, refletindo sobre o que estavam fazendo. 

A tomada de consciência sobre as possibilidades de se medir de modos 

distintos, se revela quando, frente as opções sugeridas por P1, decidiram estimar o 

trajeto por “quadras”: E1.1.5A: “então eu moro 2 quadras. É melhor fazer de quadra”. 

Voltando ao Quadro 6 com as resoluções dos estudantes, verificamos que realmente 

eles forneceram as suas respostas para a primeira parte da atividade em quadras e 

ruas. Apesar de na resposta estar aparecendo somente o valor em quadras e ruas, 

não foi logo de cara que os estudantes conseguiram identificar esta unidade de 

medida.  

Além disso, os professores não chegaram a discutir previamente com os 

estudantes sobre quantos metros teria uma quadra, porém, alguns grupos chegaram 

a debater sobre a relação entre as unidades de medidas. É o que se pode ver na 

sequência do diálogo empreendido pelo mesmo grupo dos episódios anteriores. 

 

Episódio 3 

E5.1.5A: a não eu vou pegar mesmo por quilômetro. 
E3.1.5A: quantos que dá? 
E1.1.5A: 10, 10 quilômetros 
E2.1.5A: 10 metros. 
E5.1.5A: 10 vezes… Qual é a distância da sua casa até a escola? 
E3.1.5A: 10 quadras. 
E5.1.5A: a minha é 10 quadras? 
E3.1.5A: a minha deu 10 aqui. 
E5.1.5A: mentira, 1 2 3 4 5 6, 6 quadras. 
E2.1.5A: a minha é a mesma da [...]. 
E5.1.5A: a minha também da 7, pode ser 7. 
E2.1.5A: mas a minha não é 7 quadras de verdade. 
E3.1.5A: eu contei na minha e deu 6. 
E1.1.5A: os valores encontrados são iguais? 
E2.1.5A: não. 
E5.1.5A: não. 
E1.1.5A: por quê? 
E3.1.5A: não por que… 
E5.1.5A: porque dá menos quadras. 
... 
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P1: só deu 10 metros, 6 quadras? cada quadra tem 10 metros? (olhando a resposta 
do estudante E2.1.5A). 

E1.1.5A: a minha deu 3 quadras. 
P1: cada quadra tem mais ou menos isso. Mede com a régua e faz o cálculo, é 

impossível essa resposta, onde tá tua casa? 
E3.1.5A: aqui. 
P1: e a escola, então vamos lá deu 10, 10 vezes 50, a escala do mapa é 50 metros, 

tem que fazer 10 vezes 50. 
E1.1.5A: 10 vezes 50 tem que ser 500 metros.  
P1: não é 10 metros. 
… 
E3.1.5A: 500 metros? 
E1.1.5A: 500 metros. 
E5.1.5A: nossa é 500 metros. 
E2.1.5A: a minha também deu 500. 

 

O episódio inicia com os estudantes pensando em continuar medindo em 

quilômetros e metros, mas sem definir e diferenciá-los e, quando o estudante E5.1.5A 

pergunta sobre a distância da casa até a escola, os estudantes E3.1.5A e E5.1.5A 

tomam consciência do trajeto que percorrem e passam a pensar na distância também 

em quadras. 

Quando o estudante E1.1.5A pergunta: “os valores encontrados são iguais?”, 

já sinaliza para a terceira questão, embora isso tenha se dado mais pelo 

estranhamento das respostas encontradas e pelo decurso natural da resolução, do 

que por terem lido a questão propriamente. Neste sentido, destacamos também a 

reflexão dos estudantes por perceberem que, pelos cálculos realizados, as distâncias 

de suas casas até a escola eram de 500 metros. O Quadro 7 nos mostra que todos 

os integrantes do grupo responderam em metros, como pudemos ver no episódio. Ao 

final do episódio os estudantes se impressionaram quando tomaram consciência da 

distância que os 500 metros representam e o quanto andam (ou pedalam, ou vão de 

carro, etc.) para percorrer o trajeto de casa até a escola, pois segundo seus cálculos, 

o número de quadras que representava o trajeto de cada estudante não era 

necessariamente o mesmo.  

Os processos metacognitivos possibilitaram aos estudantes relembrar que as 

distâncias de suas casas até a escola, em número de quadras, eram diferentes, 

enquanto as distâncias, em metros, coincidiam. A tomada de consciência em relação 

a esse aspecto serviu também para entenderem que apesar do número de quadras 

ser diferente, a distância não precisava necessariamente ser diferente. Ou seja, 

percebemos a metacognição quando os estudantes revisitam sua memória sobre o 
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que já haviam desenvolvido na atividade e a tomada de consciência surge na 

percepção sobre a distância percorrida em metros, e que esta era a mesma para 

todos. É possível perceber a correlação entre a metacognição e a tomada de 

consciência, pois, para os estudantes perceberem que os 500 metros representavam 

essa distância, foi necessário que a metacognição agisse como mecanismo fazendo-

os lembrar do trajeto que percorreram e que este tem relação com os cálculos 

realizados. 

A metacognição pode ser classificada como ferramenta necessária ao 
processo de tomada de consciência, visto que não é possível ao sujeito 
alcançar níveis mais elevados de consciência de suas condutas sem lançar 
mão de suas habilidades metacognitivas. Por outro lado, não é possível 
exercer metacognição sem que haja um objeto de conhecimento acessível à 
consciência do sujeito (GUIMARÃES; STOLTZ; BOSSE, 2008, p. 26). 
 

No episódio 4, temos algumas ideias dos estudantes deste mesmo grupo 

quando iniciam a discussão em torno da última questão: Se fosse possível andar a 

menor distância da sua casa até a escola, quanto a menos você andaria? 

 

Episódio 4 

E5.1.5A: tem um outro caminho que dá pra fazer mais perto? 
P2: tem algum jeito de fazer mais perto? 
E1.1.5A: mas ia fica mais longo. 
P2: mesmo que for de um jeito que não seja real. 
E1.1.5A: só se eu fosse passar voando pelo céu. 
P2: e quanto isso ia dar? 
E1.1.5A: daí eu passava pelo céu assim e pronto cheguei. 
E3.1.5A: se fosse de avião ia andar mais rápido. 

 

O estudante E1.1.5A afirma para a professora que os outros caminhos que ele 

verificou fariam com que ele percorresse um caminho maior para vir à escola. Porém, 

quando P2 fala “mesmo que for de um jeito que não seja real”, o mesmo estudante 

passa a refletir sobre outros possíveis caminhos e então conclui que se ele fosse 

“passar voando”, conseguiria um jeito de encurtar o seu trajeto. A resposta de E1.1.5A 

faz com que os outros estudantes também passem a pensar nesta possibilidade. 

O episódio 5 continua com as discussões em torno de como calcular o trajeto 

percorrido voando, ou seja, o menor trajeto entre a escola e a casa, ou ainda, a 

distância em linha reta da escola até a casa. 

 

Episódio 5 

E1.1.5A: o meu se fosse de avião ia dá 2 minutos, não sei quantos quilômetros. 
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E5.1.5A: o meu ia dá uns 5 quilômetros por aí. 
E2.1.5A: o meu ia dar 8. 
E3.1.5A: deixa eu contar. 
P2: quanto que deu ali? 
E3.1.5A: 7, 7 e meio. 
E2.1.5A: 8 quilômetros. 
P2: mas então você tá medindo em centímetro né, mas cada centímetro é o quê? 
E3.1.5A: cada centímetro é metro. 
P2: cada centímetro é metro? 
E3.1.5A: É 
P2: e como fizeram a conta aqui, me explica, a 2? 
E1.1.5A: a gente... 
E3.1.5A: a gente... 
E1.1.5A: a gente multiplico por 50. 
P2: por 50 ne? 
E3.1.5A: sim. 
P2: mas então, se agora deu 8 aí vocês vão andar 8 quilômetros? 8 centímetros que 

deu daqui até aqui? 
P1: 8 centímetros vezes a escala do mapa vai da quantos metros? Lembra que a 

escala está em metros (intervenção da professora). 
E3.1.5A: 400. 
E1.1.5A: não é 8 vezes 50... 
P1: quanto é 8 vezes 5? 
E3.1.5A: 40. 
P1: coloca o 10 da dezena que eu tirei 
E1.1.5A: 400. 
P2: então a gente vai ver aqui o caminho mais rápido, você mediu aqui deu quanto? 
E3.1.5A: 500. 
P2: daqui até aqui com a régua. 
E3.1.5A: 8 centímetros. 
P2: e cada centímetro é. 
E3.1.5A: 50 metros. 
P2: quanto vai da daqui até aqui? 
E3.1.5A: 400 
P2: então anota lá. 

 

Quando E3.1.5A fala para os colegas “deixa eu contar”, significa que ele 

percebeu que por mais que poderiam imaginar a distância, o mapa estava ali para 

ajudá-los a conferir. Percebe-se que os estudantes ainda não compreendem a 

distância que significa o quilômetro e pensam que cada centímetro no mapa 

corresponderia a 1 quilômetro. É com o auxílio de P1 e P2 que os estudantes lembram 

que, com a escala, estão transformando centímetros em metros, e então E3.1.5A 

começa a fazer os cálculos mediado por P2. 

 Ao retornar às resoluções do grupo, percebemos que haviam descrito que já 

encontraram o menor caminho, não havendo nenhum cálculo, como mostrado no 

Quadro 9. No entanto, em outra parte da folha da atividade, o E3.1.5A apresentou a 

resposta caso fosse percorrer o trajeto voando (Figura 67). 
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Figura 67: Resolução do estudante E3.1.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

Neste episódio, a tomada de consciência se revela quando os estudantes 

refletem sobre a atividade que haviam realizado anteriormente, e qual era o valor da 

escala, pelo qual deveriam multiplicar a distância encontrada em centímetros. 

Destacamos a dificuldade dos estudantes neste desenvolvimento, neste 

entendimento, nesta tomada de consciência, em definir qual a unidade de medida que 

representa o valor da distância que encontraram, talvez por não ter compreendido que 

distância de fato este número representa. 

é possível realizar atividades com medidas com os alunos dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. No entanto, para que elas sejam significativas, é 
preciso que os conhecimentos que os alunos possuem sobre a medida em 
questão seja mobilizada, que seja discutido coletivamente o atributo que vai 
ser medido, como ele pode ser medido e a qual a unidade de medida é a 
adequada para expressá-la (SANTOS; FERRAREZI; MACHADO, 2017, p. 
10). 
 

O episódio 6 traz a primeira discussão do grupo G3.5A quando recebem a 

atividade. 

Episódio 6 

P2: já acharam a casa de vocês? 
E1.3.5A:  tamo desenhando o caminho. 
E4.3.5A: aqui ó. Eu já achei aqui. Rua Castro Alves. 
E1.3.5A: Rua José de Alencar. 
E4.3.5A: José de Alencar aqui ó. 
E1.3.5A: então é bem ali mesmo. 
E3.3.5A: acho a rua Pedro Nardi? 
E4.3.5A: cadê a Maripá? 
E1.3.5A: Pedro Nardi, achei. 
E3.3.5A: nós dois mora na mesma rua. 
E4.3.5A: qual o nome da sua rua? 
E5.3.5A: Rua Prudente de Moraes. 
E4.3.5A: Ah é pertinho. 
E5.3.5A: Não, é em frente a fábrica de pote. 
E4.3.5A: Fábrica de pote onde que é? 
E5.3.5A: Perto do Hebron. 
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Podemos perceber que os estudantes do grupo 3 conhecem os nomes das ruas 

onde moram e, também, alguns pontos de referência. Então, olhando para o mapa, 

começam a discutir e pensar sobre a localização das ruas citadas. Esse conhecimento 

permite outra dinâmica de leitura do mapa, diferente da utilizada por outros grupos. A 

tomada de consciência neste episódio se revela quando os estudantes começam a 

rememorar o local onde moram, qual rua é, perto de onde fica e percebem que é 

possível localizar estes pontos no mapa. 

Os estudantes lembram de pontos de referência da região onde moram. Este 

momento foi significativo para o desenvolvimento da atividade, pois conhecendo as 

ruas e locais de referência da região, ficou mais fácil encontrar algum destes pontos 

no mapa e, em seguida, localizarem a casa no mapa e medirem o quanto andam até 

a escola. Consideramos que a localização de pontos de referência significou, 

sobremaneira, a “leitura” do mapa e consequentemente, a interpretação da atividade 

de Modelagem que realizavam, inclusive no que tange às compreensões das 

unidades de medidas utilizadas. 

O episódio 7 apresenta uma discussão em torno dos valores que os estudantes 

encontram para o quanto caminham. 

Episódio 7 

E3.3.5A:  eu ando 14 quilômetros professor. 
E1.3.5A: 14 quilômetros? 
E6.3.5A: metros. 
E3.3.5A: eu ando 14... 
E5.3.5A: não, tu não anda 14, se ela é mais perto e faz 250 tu não faz 14. 
E6.3.5A: eu acho que são 14. 
E5.3.5A: eu ando 5 quadras. 
E1.3.5A: se ela mora mais perto do que você da escola e deu 250 o dela, vai da 14 o 

seu? 
E4.3.5A: o seu vai da mais. 
E3.3.5A: caraca, se eu moro tão longe assim e eu venho de a pé? 
... 
E3.3.5A: o [E4.3.5A]62 ajuda eu aqui que eu ainda não consegui. 
... 
E4.3.5A: aqui eu vou escrever sim a única coisa que muda é que a primeira pergunta 

está escrito 3 quadras e a segunda está escrito 250 metros. 
... 
E1.3.5A: qual que é a primeira? 
E6.3.5A: pera... 
E1.3.5A: quantas quadra eu vou até a escola [...]? 
E3.3.5A: eu nem sei quantas quadras que eu ando. 

 
62 Os colchetes, [ ], com o código de algum estudante, foram utilizados quando algum estudante chama 
outro pelo nome, a fim de manter o anonimato. Por exemplo, neste diálogo, E3.3.5A fala o nome de 
E4.3.5A onde aparece “[E4.3.5A]”. 
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E6.3.5A: eu ando 8. 
E3.3.5A: se você anda 8 quadras eu também ando 8 então. 
...  
E1.3.5A: 5 quadras pronto, ando 5 quadras. 
E4.3.5A: qual o nome dessa rua? 
E5.3.5A: Jardim América. 
E3.3.5A: bairro, Jardim América é bairro. 

 

Neste episódio também está presente a dificuldade de alguns estudantes em 

diferenciar quilômetros e metros. Porém, quando E6.3.5A fala que a distância é em 

metros, E5.3.5A afirma que não seria possível, pois toma consciência de que a casa 

de E3.3.5A fica mais longe da casa de E4.3.5A, que deu 250 metros e, portanto, a 

distância em metros também deveria ser maior. Neste momento E3.3.5A reflete e 

percebe que anda uma distância maior que 250 metros a pé e se impressiona com o 

valor. Mas depois, quando E6.3.5A comenta que anda 8 quadras, E3.3.5A afirma que 

também anda a mesma distância, porque as suas casas ficam perto uma da outra. 

Assim, consideramos que é importante que os estudantes discutam em grupo 

as resoluções encontradas por eles, de forma que comparem e entendam o que cada 

um pensou sobre o momento da atividade pois, segundo Almeida e Vertuan (2011),  

Os interesses e conhecimentos de cada grupo de alunos envolvido com 
atividades de Modelagem, remetem a resoluções que podem fazer uso de 
diferentes conceitos matemáticos. Neste sentido, ao compartilhar as 
diferentes resoluções, os alunos tanto põem em evidência aquilo que sabem 
e pensam a respeito do assunto em questão, quanto conhecem outros modos 
de pensar sobre o assunto – em termos da matemática usada e das hipóteses 
e simplificações realizadas (p. 113). 
 

Outro momento significativo deste episódio é quando E4.3.5A comenta “aqui 

eu vou escrever sim a única coisa que muda é que a primeira pergunta está escrito 3 

quadras e a segunda está escrito 250 metros”, denotando o entendimento da aluna 

de que a distância é a mesma, apenas o que muda é a unidade de medida utilizada. 

Destacamos também a fala de E3.3.5A: “o [E4.3.5A] ajuda eu aqui que eu ainda não 

consegui”. Esta fala denota um conhecimento do estudante sobre si próprio, bem 

como a intenção dele de resolver o problema. 

A tomada de consciência também se revela quando E3.3.5A percebe que 

Jardim América é um bairro, e não uma rua, como E5.3.5A havia comentado. Para 

lembrar, o estudante precisa conhecer a região e neste momento “revisitar” estes 

locais em sua memória. Trata-se, ainda, de aprender a ler um mapa como o impresso 
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para a atividade, retirado do Google Maps63. Há muitas informações, escala, pontos 

de referência, nomes de ruas, de bairros etc. Utilizar o mapa da região em que os 

estudantes vivem configurou-se decisão acertada para possibilitar a discussão sobre 

como ler um mapa. 

Os episódios 8, 9 e 10 trazem momentos significativos para o desenvolvimento 

da atividade pelo grupo, pois mostra o trabalho em grupo por meio do diálogo, e os 

estudantes se ajudando para desenvolver a atividade. Para direcionar a atividade, 

E4.3.5A se colocou como líder da turma e passou a explicar e ajudar a calcular a 

distância da casa dos colegas até a escola, já utilizando a escala. Estes episódios não 

aconteceram na sequência, por isso estão separados. Conforme os estudantes iam 

resolvendo, E4.3.5A ia auxiliando. 

 

Episódio 8 

E4.3.5A: você mora aqui né? 
E5.3.5A: aham. 
E4.3.5A: então você vai contar assim ó, 1 2 3 4 5, daí você vai fazer, como cada 

negocinho desse conta, 50. 
E5.3.5A: escala. 
E4.3.5A: é cada escala conta 50, metros, então você vai conta 50 mais 50... 
E1.3.5A: 100. 
E4.3.5A: agora, 50 mais 100. 
E5.3.5A: 150. 
E4.3.5A: daí ó, aqui, com essa já deu 100, daí mais com essa 150. 150... 
E1.3.5A: mais 50. 
E4.3.5A: mais 50 da... 
E5.3.5A: 200 
E4.3.5A: aí isso agora vai da aqui. 200 mais 50... 
E5.3.5A: 250. 
E4.3.5A: mais, 1, 2, 3, 4. 
E6.3.5A: mais 50, 300. 
E4.3.5A: mais 50, 300. você anda 300 metros. 300 metros escreve aí. 
E5.3.5A: quadra, eu tenho quadra ó. 
E4.3.5A: não mais é 300, agora coloca metros. 

 

O estudante E4.3.5A, tomando consciência que que era possível calcular a 

distância da sua casa até a escola utilizando a escala, e percebendo que a escala 

estava de 1 centímetro para 100 metros, passa então a auxiliar seus colegas no 

cálculo da distância da casa deles até a escola. Quando E4.3.5A explicou como 

encontrava a distância (“cada negocinho desse, conta 50”), E5.3.5A percebeu que 

estava se referindo à escala. O grupo continua com as discussões. 

 
63 Disponível em https://www.google.com.br/maps. 

https://www.google.com.br/maps


181 
 

 

Episódio 9 

E6.3.5A: o meu deu 14 quadras, profe, e daí tem que fazer 14 vezes 50? 
P2: por quê? 
E6.3.5A: porque a escala é 50. 
P2: mas tem escala o mapa? 
E6.3.5A: tem. 
P2: hmm, mas esse 50 aqui, que que é esse 50? 
E6.3.5A: é o quanto foi diminuído o mapa  
P2: é? Mas eu não to entendendo, você quer multiplicar a quantidade de quadra por 

50? 
... 
E4.3.5A: [E6.3.5A] por onde você vai? Daí você vai conta aqui ó, 1, 50 metros (fez com 

a régua), assim né, contando né. 
P2: dá pra ir contando 
E4.3.5A: 2, 100 metros. Daí você vira aqui, você vai reto aqui ou vira? 
E6.3.5A: aqui. 
E4.3.5A: 3, 150 metros. 
... 
E6.3.5A: 300 metros já? 
E5.3.5A: 250, não deu aqui. 
E4.3.5A: aqui 50, 100, 150, 200, 250, a é, 300, se vai reto ou vira aqui? 
E6.3.5A: vou reto. 
E4.3.5A: só segui esse negócio aqui? 
E6.3.5A: aham. 
E4.3.5A: 400, 450, 500, 550, 600. 
E5.3.5A: 650. 
E4.3.5A: 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. 
E6.3.5A: 1050, 1100. 
E4.3.5A: 1150, 1200, 1250, “êta nóis”. 
E6.3.5A: 1250. 
E1.3.5A: 1250. 
E3.3.5A: quem anda 1250? 
E1.3.5A: vocês dois. 
E6.3.5A: não ele é um poco mais. 
... 
E4.3.5A: 1250 metros. 
E1.3.5A: o deles deu 1250 metros 
P1: nossa quem deu tudo isso? 
E4.3.5A: os dois. 
P1: porquê dos dois? 
E4.3.5A: ele falou que a maioria das vezes ele pega o mesmo caminho, daí eu medi 

pros dois pegando o mesmo caminho. 

 

No início do episódio, E6.3.5A manifesta o entendimento de que o mapa havia 

sido diminuído em 50 vezes o seu tamanho real (“é o quanto foi diminuído o mapa”), 

porém havia entendido, inicialmente, que para encontrar a distância em metros, 

precisava contar o número de quadras e multiplicar por 50. Este é um momento onde 

o professor poderia ter chamado toda a turma para generalizar a ideia e explicar que 



182 
 

nem todas as quadras tinham a mesma medida, embora essa ideia pudesse ser usada 

como hipótese caso não tivessem a escala e entrassem em um acordo de que, por 

exemplo, cada quadra teria aproximadamente 50 metros. 

Mas o mais interessante é que E4.3.5A se ofereceu para auxiliar e mostrou no 

mapa que cada centímetro no mapa correspondia a 50 metros no tamanho real: 

“[E6.3.5A] por onde você vai? Daí você vai conta aqui ó, 1, 50 metros (fez com a 

régua), assim né, contando né”. A partir deste momento E6.3.5A toma consciência de 

que a escala neste mapa levava em consideração a medida em centímetros, e não a 

quadra, bem como toma consciência do que significa a escala utilizada na construção 

de um mapa. Depois disso, passaram a calcular a distância em metros. 

Destacamos também a importância da mediação de P2 no início do diálogo 

para que ocorresse a manifestação de um estudante e a tomada de consciência de 

outro. Percebemos que esta intervenção proporcionou que os estudantes refletissem 

sobre suas estratégias, se estavam de fato pensando coerentemente, porém sem 

fazer para o estudante e nem mostrar como fazer, estabelecendo uma correlação 

professor-estudante que permitiu a reflexão sobre o pensamento (por parte do 

estudante), indo ao encontro da ideia de Beber, Silva e Bonfiglio (2014): 

A construção do conhecimento surge da capacidade de usar as informações 
que facilitam o aprender e a capacidade de se desenvolver na relação com o 
grupo através de interações para alcançar a construção cognitiva. Nessa 
relação de troca, a aprendizagem não ocorre somente na relação aprendiz-
aprendiz, mas na relação mediador-aprendiz e aprendiz-mediador-aprendiz, 
onde o mediador tem o papel de apontar o caminho, a fim de se chegar ao 
ideal para aprender (p. 149). 
 

Outro interessante episódio se dá no âmbito do grupo G3.5A: 

 

Episódio 10 

E4.3.5A: aqui tem a escala né, daí você vai medir pra 1 centímetro. Tipo assim, daqui 
até aqui vai dá 50 metros. Daí você vai fazer, daqui até aqui deu mais 50 metros, quanto que 
é 50 mais 50?  

E3.3.5A: 200? Não, é menos. 
E5.3.5A: 100? 
E4.3.5A: é. daí já deu 100, daí você vai fazer, aqui, aqui, 100 mais 50. 
E1.3.5A: 150. 
E4.3.5A: agora você vai vim aqui, 150 mais 50. 
E5.3.5A: ô [E3.3.5A], se lembra da tabuada do 5? É quase mesma coisa, só que daí 

você tem que aumenta 50, não 5. 
E4.3.5A: 150 mais 50? 200, daí você vai fazer aqui o 200 mais50?  
E3.3.5A: 300?  
E4.3.5A: 250. 250 mais 50? 
E5.3.5A: ninguém fala gente, deixa ele. 
E4.3.5A: é o resultado que você falou antes. 
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E3.3.5A: 300? 
E4.3.5A: 300 mais 350? 
E5.3.5A: você falou 300 mais 350. 
E4.3.5A: é 300 mais 50? 300 e? 350 mais 50? 
E3.3.5A: 400. 
E4.3.5A: 400 mais50? 
E5.3.5A: 450. 
E4.3.5A: 450 mais 50? 500, 500 mais 50? 550, 550 mais 50? 600. Pronto 600 metros. 
E3.3.5A: legal. 

 

Neste episódio, o entendimento de E4.3.5A sobre como se calcular a distância 

utilizando a escala o levou a tomar, em um segundo momento, a posição de “quem 

ensina”: “aqui tem a escala né, daí você vai medir pra 1 centímetro. Tipo assim, daqui 

até aqui vai da 50 metros. Daí você vai fazer, daqui até aqui deu mais 50 metros, 

quanto que é 50 mais 50?”.  

Outra forma de aprender se caracteriza na interação com outro aprendiz que 
tenha mais experiência e se proponha selecionar, elaborar, discutir, 
pesquisar, organizar, sistematizar informações e tomar decisão do que e 
como vai aprender. Essa capacidade de analisar e escolher a melhor forma 
de aprender é resultado da experimentação de diversas situações que 
ocorrem no grupo, pois cada indivíduo tem uma forma própria para aprender. 
(BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 2014, p. 149). 
 

O interessante neste episódio é que quanto mais se dá a tomada de 

consciência, mais fluente fica o estudante para revisitar seus processos de 

pensamento (atividade metacognitiva), bem como para expressá-los, pois, segundo 

Guimarães, Stoltz e Bosse (2008), “para que as habilidades metacognitivas possam 

ser aplicadas sobre um conhecimento, portanto, é necessário que o sujeito possa ter 

tomado consciência desse saber” (p. 25). 

Quando o sujeito possui conhecimento de suas especialidades, eficácias e 
limitações consegue ter mais clara a estratégia adequada para a realização 
de determinada tarefa e, por consequência, domina as ações que serão 
necessárias para serem colocadas em prática (BEBER; SILVA; BONFIGLIO, 
2014, p. 147). 
 

Outro momento significativo deste episódio se dá quando E5.3.5A percebe a 

soma de 50 em 50 e relaciona essa soma à tabuada do 5: “o [E3.3.5A] se lembra da 

tabuada do 5? É quase mesma coisa, só que daí você tem que aumenta 50, não 5”. 

A tomada de consciência se revela na reflexão de E5.3.5A sobre conteúdos que já 

tinham aprendido nas aulas de matemática e a possibilidade de relacioná-los com 

outros conteúdos. Destacamos também o momento em que E5.3.5A pede para os 

colegas deixarem E3.3.5A realizar os cálculos, pois entende que é importante que ele 
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compreenda o que está fazendo e sugere uma preocupação de que todos do grupo 

entendam como desenvolver a atividade. 

No próximo episódio, os estudantes do grupo G4.5A apresentam como 

pensaram para calcular a distância de sua casa até a escola utilizando a escala. 

Todavia, pouco antes de eles começarem a calcular desta forma, P1 explicou como 

utilizava a escala para calcular a distância: “mede com o mapa agora, com a régua. A 

escala do mapa é 50 metros, se deu 4 centímetros vai multiplicar por 50, vai ser a 

resposta em metros”. 

Episódio 11 

E5.4.5A: dá 18, 18 vezes... 
E2.4.5A: 50. 
E5.4.5A: 50. 
E1.4.5A: é fácil, 18? 
E2.4.5A: é. 
E1.4.5A: é só fazer tipo 50 vezes 50, 100 daí mais 50, 150, mais 200, 200, 250, até dá 

18. 
E2.4.5A: 5 vezes 8? 
E4.4.5A: tem a tabuada. 
E1.4.5A: 5 vezes 8 é 40. 
E2.4.5A: 0 (zero) 4. 
E4.4.5A: só usa a tabuada do 5. 
... 
E4.4.5A: 540. 
E5.4.5A: 540 metros. 

 

Consideramos que a intervenção de P1 não foi adequada, uma vez que 

antecipou aos estudantes o que precisavam fazer utilizando a escala, quando estes 

poderiam, por meio da investigação no desenvolvimento da atividade, ter entendido e 

“descoberto” essa possibilidade por si mesmos. 

Assim, cabia ao grupo calcular a distância. Neste momento, podemos ver que 

E1.4.5A toma consciência de que a multiplicação de 18 por 50 é o mesmo que somar 

50, 18 vezes. Também aparece E4.4.5A sugerindo a multiplicação utilizando a 

tabuada. Ao final, podemos perceber que a resposta encontrada pelos estudantes não 

está correta. Porém, entendemos que isto é apenas parte do processo. 

Grande parte dos estudantes morava perto da escola. Porém, os estudantes 

E1.5.5A e E5.5.5A moravam em um local que não aparecia no mapa. Para estes 

estudantes, o desenvolvimento da atividade toma outro rumo, pois, se realmente 

queriam calcular a distância de suas casas até a escola, precisariam proceder de 
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forma diferente dos colegas, exigindo reflexão sobre a possibilidade de 

desenvolvimento da atividade. 

Os episódios 12 e 13 estão apresentados em sequência pois, apesar de 

acontecerem em momentos diferentes do desenvolvimento da atividade, facilitam no 

entendimento da tomada de consciência dos estudantes que não têm suas casas 

aparecendo no mapa da região da escola. 

 

Episódio 12 

E1.5.5A: mas ela mora na mesma rua que eu. 
P2: onde você mora, mostra pra mim. 
E1.5.5A: é 18, 18 metros? 
E7.5.5A: quilômetros, você falou metros, 18 metros dá mais ou menos da nossa sala 

até na diretoria. 
E5.5.5A: o meu acho que é 60 metros. 
E7.5.5A: 60 metros acho que não chega na escola. 
E5.5.5A: do banheiro. Deve dá uns 60 quilômetros, porque olha só esse bairro aqui. 
E1.5.5A: ou mais. 
E5.5.5A: tinha que dá uns 120 quilômetros. 
E1.5.5A: o nosso é complicado. 
P2: olha, eu vou comparar, eu moro dá uns 8 quilômetros ou 9 e eu levo 20 minutos 

de carro. 
E1.5.5A: de a pé vai 1 hora. 
E5.5.5A: a gente chega aqui dá 5 minutos de ônibus. 
E7.5.5A: os dois ou só um. 
E5.5.5A: não, 10 minutos pra chega aqui demora de ônibus, eu e ele. 
... 
E5.5.5A: 5 km (ká eme) coloca, coloca 5 km (ká eme). 

 

Destacamos dois momentos onde identificamos a tomada de consciência dos 

estudantes no desenvolvimento da atividade. Quando E1.5.5A pergunta se a distância 

é 18 metros, E7.5.5A manifesta que essa distância daria aproximadamente da sala de 

aula até a sala da direção e, portanto, a distância deveria ser maior. Por isso, sugere 

que provavelmente a distância que E1.5.5A tenha comentado seria em quilômetros. 

Outro momento significativo se dá quando E5.5.5A começa a “chutar” alguns 

valores para a distância da sua casa até a escola. A partir destes comentários, P2 

afirma que mora a uns 8 quilômetros de distância da escola e leva 20 minutos de 

carro. A partir deste comentário, E5.5.5A reflete sobre o tempo que P2 leva para vir e 

a distância que percorre e toma consciência de que é possível fazer uma relação com 

o tempo que leva para vir de ônibus para a escola (10 minutos), estimando que o 

trajeto que percorre é de 5 quilômetros.  
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Os processos cognitivos facilitaram o entendimento do trajeto que E5.5.5A 

percorre, tornando possível um cálculo que este acreditava que não conseguiria 

realizar. Neste contexto, atentamos também para a manifestação de P2 que, frente a 

um impasse na resolução, bem como de dúvidas dos estudantes sobre unidades de 

medidas, fala de sua trajetória e permite o desenvolvimento de outra estratégia, até 

então não vislumbrada quando do desenvolvimento inicial da atividade. Essa 

estratégia se revela quando P1 questiona os estudantes sobre o modo como 

pensaram. 

 

Episódio 13 

P1: vocês já conseguiram fazer algum tipo de medida? 
E5.5.5A: sim. 
P1: vocês já colocaram em quilômetros? mas como vocês calcularam? 
E5.5.5A: P2 falou que ela de lá da casa dela pra vim aqui da 8 quilômetros e ela chega 

aqui em 20 minutos. 
E1.5.5A: de carro. 
E5.5.5A: e de lá da minha casa de ônibus chega aqui em 10 minutos, então mais ou 

menos uns 5 quilômetros. 

 

Neste episódio, E5.5.5A precisou refletir sobre o processo de resolução e, 

relembrando, explicou que havia feito uma comparação, uma vez que sua casa não 

aparecia no mapa. A tomada de consciência fez com que E5.5.5A revisitasse em sua 

memória o processo que utilizou e o conseguisse explicar para P1, ou seja, serviu 

para o estudante refletir sobre algo que já havia feito, e sobre o modo como pensou. 

Escolher ser o mediador de uma aprendizagem através da metacognição é 
apostar que é sempre possível ajudar os alunos a progredirem nos saberes, 
particularmente aqueles que estão em situação de insucesso, de modo a que 
tenham simultaneamente maiores oportunidades de êxito, de autonomia e 
desejo de aprender. Para isso, é preciso que eles acedam ao mesmo tempo 
aos saberes, aos modos de construção desses saberes e a eles próprios 
enquanto aprendentes através de uma tomada de consciência do que fazer 
quando geram uma tarefa. Esta tomada de consciência é reveladora da sua 
competência de construção de conhecimentos e, por isso mesmo, de prazer 
de aprender (DOLY, 1999, p. 56). 
 

A seguir, o episódio 14 mostra o início do desenvolvimento da atividade por 

parte do grupo G1.5B. 

 

Episódio 14 

E5.1.5B: a minha é lá longe, é lá na rua [não foi possível entender o nome da rua]. 
E2.1.5B: a minha é quase perto do cemitério. 
... 
E4.1.5B: quem mediu a distância do tchibuum até aqui. 
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E2.1.5B: ninguém. 
E1.1.5B: mede a distância. 
E4.1.5B: 1 quadra praticamente, é uma quadra ó porque dá aqui até aqui, ó é a banca 

do tiozinho que dá aqui na escola. 
... 
E4.1.5B: eu levo meia hora pra volta, porque eu vou de carro, mas eu volto de a pé. 
E1.1.5B: é muito longe, eu pensei que era mais perto a minha casa pra escola. 
E4.1.5B: a minha é bem longe, eu levo meia hora pra volta porque eu volto a pé. 
E5.1.5B: eu levo 5 minutos de carro. 
E2.1.5B: eu levo 4. 
E1.1.5B: andando parece que é pertinho. 

 

Primeiramente destacamos os estudantes tomando consciência dos locais 

onde ficam suas casas, bem como outras propriedades que cercam a região de suas 

casas. O estudante E4.1.5B, falando do ponto de referência tchibuum, pensou na 

distância e manifesta: “1 quadra praticamente, é uma quadra ó porque dá aqui até 

aqui, ó é a banca do tiozinho que dá aqui na escola”. Na sua reflexão sobre a atividade, 

como podemos ver, lembrou de detalhes e percebe pontos próximos à escola. 

Também é possível identificar um momento significativo quando E1.1.5B toma 

consciência de que a sua casa é bem mais longe da escola do que ele imaginava. 

Esses momentos levam o estudante a refletir sobre a sua noção de distância, e 

também do tempo que leva no trajeto de casa até a escola. 

O episódio 15 apresenta uma sugestão de E4.1.5B sobre como poderiam 

transformar a distância de casa até a escola de passos para metros. 

 

Episódio 15 
E4.1.5B: a gente pode estipular quanto que é o tamanho de 1 passo, daí usa esse 

tamanho de passo pra ir marcando aqui quanto que dava até aqui. 
... 
E4.1.5B: tá mais quanto será que dá um passo se a gente for olhar no mapa, porque 

no mapa é bem menor. 
E1.1.5B: ele diminui um pouco, diminui. 
E4.1.5B: então. 
... 
E4.1.5B: eu acho que um passo seria o tamanho tipo isso aqui ó, porque o mapa ele 

é muito pra, é muito aberto, então no caso a gente tem que diminui muito o tamanho de um 
passo. 

E2.1.5B: ele diminui um pouco. 
E4.1.5B: diminui muito porque tipo não seria o tamanho de um passo original, seria um 

tamanho bem diminuído já que ele diminui muito, seria tipo um, metade de um dedo. 

 

Este momento é significativo pois apresenta a tomada de consciência de 

E4.1.5B sobre vários aspectos: que poderia medir no mapa, passo por passo, até 

encontrar o número de passos total que representaria o trajeto; que a medida de 1 
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passo pode ser apresentada em centímetros e, por consequência, a distância que 

estava em passos pode ser transformada e apresentada em metros, centímetros, 

dependendo da distância e do número de passos; pelo fato de ser um mapa, 

perceberam que os passos no mapa seriam menores que na medida normal, momento 

muito interessante, que poderia servir como pontapé inicial para abordar a ideia de 

escala; apresenta a noção de escala, mas não tratando de centímetros, metros e 

quilômetros, mas sim, da medida de meio dedo para um passo. 

Dessa forma, E4.1.5B acabou por definir uma escala para o mapa levando em 

consideração conhecimentos que ele tinha naquele momento. A tomada de 

consciência deste estudante mostra que, utilizando noções anteriores ao momento da 

sala de aula, este estudante conseguiu estabelecer um padrão para o mapa, mesmo 

que com uma unidade de medida diferente (ou aproximada). 

O episódio 16 revela a tomada de consciência de E4.1.5B sobre como o grupo 

poderia calcular a distância de sua casa até a escola, que é a segunda pergunta da 

atividade. 

 

Episódio 16 

E2.1.5B: qual a distância da sua casa até a escola? Agora complicou, minha casa não 
tá aqui. 

E1.1.5B: Ah verdade daí a gente faz da tchibuum.  
E5.1.5B: A gente vai ter que usa a tchibuum. 
... 
E4.1.5B: sabe o que a gente faz? Um de nós dá um passo longo, daí o outro vai lá e 

mede, daí a gente pega esse número e multiplica pelo número de passos que a gente acha 
que é, daí cada um faz o seu resultado. 

 

Primeiramente, percebemos que E2.1.5B toma consciência de que sua casa 

não está no mapa. Portanto, para ele, não era possível calcular a distância de sua 

casa até a escola. Os colegas, a partir da reflexão sobre o comentário de E2.1.5B, 

lembram que já haviam encontrado a localização da tchibuum no mapa e sugerem, 

então, que se use este local para calcular a distância até a escola. Esta reflexão fez 

com que os estudantes conseguissem dar prosseguimento na atividade, ou seja, por 

meio da tomada de consciência e do diálogo, conseguiram encontrar uma alternativa 

para resolver a situação.  

Destacamos também que, em uma atividade de Modelagem Matemática, 

problemas não vislumbrados a priori, podem ser suscitados pelos estudantes. E que 

tais problemas, configuram-se de fato um “problema” na medida em que não há um 
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procedimento conhecido por eles para dar conta de resolvê-lo. Ainda assim, os 

estudantes mostram-se dedicados a enfrentar esse problema, buscando meios para 

isso. Talvez porque entendem que, por mais que nada seja dito pelo professor, esse 

tipo de atividade, diferente das atividades realizadas habitualmente nas salas de aula, 

permite extrapolar o que está dito no enunciado ou o que foi dito pelo professor e que 

eles têm liberdade para construir um encaminhamento de resolução. 

Depois, em outro momento significativo, destacamos a ideia de E4.1.5B para, 

usando a transformação de unidades de medida, encontrar a distância em 

centímetros, ou metros: “Um de nós dá um passo longo daí o outro vai lá e mede daí 

a gente pega esse número e multiplica pelo número de passos que a gente acha que 

é, daí cada um faz o seu resultado”. Neste momento a tomada de consciência de 

E4.1.5B permitiu ao grupo utilizar dados que eles já haviam encontrado para facilitar 

os cálculos seguintes. Desta forma, o desenvolvimento da atividade toma outro rumo, 

pois ao invés de voltar ao mapa e medir utilizando a escala normal, já apresentada no 

próprio mapa, eles “pegariam” a resposta em passos e utilizando uma medida de 

passo padrão, encontrariam o valor que desejavam para a distância do local que 

escolheram até a escola. 

No episódio 17 verificamos a reflexão dos estudantes do G2.5B quando 

analisam o início da atividade e imaginam o quanto andam de suas casas até a escola. 

 

Episódio 17 

E1.2.5B: eu sei lá, um quarto, eu ando um quarto, se dividi essa quadra na metade, 
em 4 partes, eu ando um quarto. 

E2.2.5B: o meu nem aparece aí, o meu é tão longe que nem aparece. 
E3.2.5B: 100 metros, eu não chego a 100 metros. 
... 
E1.2.5B: a minha casa é bem pertinho da escola, nem meia quadra..., eu vou pôr a 

resposta e vocês? Eu vou por alguns passos, cerca de nem meia quadra. 
E4.2.5B: eu vou colocar 200 passos. 
E2.2.5B: eu vou colocar 3000 passos, porque eu acho, de são Francisco até aqui 

quantos que é gente. 
E5.2.5B: mas você não vem de carro? 
E2.2.5B: eu venho de carro, mas é imaginar. 

 

No início do episódio E1.2.5B toma consciência de que o quanto ele anda não 

dá nem uma quadra inteira e, portanto, precisa dividir a quadra em algumas partes. 

Neste momento utiliza frações para representar o seu trajeto. É significativo o 
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processo metacognitivo deste estudante, pois entende que o trajeto que ele percorre 

representa apenas uma parte da quadra (que é o inteiro que ele considera na fração). 

Também destacamos a tomada de consciência de E2.2.5B de que sua casa 

não está no mapa e, a partir disso, passa a estimar a distância com base no que os 

colegas falaram de suas casas. Quando o colega questiona que E2.2.5B vem de carro 

e, portanto, não saberia a distância em passos, este responde que nesse caso, ele 

precisa imaginar a distância. Esta tomada de consciência revela que apesar de o 

estudante não poder utilizar o mapa para medir a distância, como ele sabe o local em 

que mora, pode imaginar. 

No episódio 18, os estudantes pensam na proposta de utilizar a medida que 

encontraram em passos e transformá-la em metros para encontrar a distância de casa 

até a escola. 

 

Episódio 18 

E4.2.5B: 50 metros.  
E1.2.5B: é 50 metros, cerca de 50 metros. 
... 
E1.2.5B: 50 passos, cerca de 50 metros. 
E3.2.5B: legal. 
E5.2.5B: meu passo não dá nem 30 centímetros. 
.... 
E1.2.5B: pessoal vamos faze uma votação, sobre a primeira questão, eu acho que dá 

mais passos que 50, se pensa direito quem aceita muda de 50 pra outro número levanta a 
mão, a primeira questão, quem aceita muda de 50 pra outro número porque eu acho que dá 
mais de 50 passos levanta a mão tá, todo mundo. Certo! Vamos muda pra outro número, 75? 

E3.2.5B: qual a metade de 100 metros? 
E4.2.5B: 50. 
E3.2.5B: então, a gente pode calcula ó, se 100 metros da 1 quadra. 
E1.2.5B: a gente já fez isso, aqui a segunda, meu passo, seu passo, o dele, não dá 

metros, nem 30 centímetros, quem aceita 75 levanta a mão. 
E2.2.5B: cerca de 75 metros. 
E5.2.5B: cada passo não dá um metro. 
... 
E1.2.5B: é uma estimativa né gente. 
... 
G2.5B (leram juntos): os valores encontrados nas questões acima são iguais? Por 

quê? 
... 
E1.2.5B: os nossos passos não tinham um metro, daí não vai da igual. 
E2.2.5B: mas dá um pedacinho de 1. 
E1.2.5B: moço precisa por “porque” na segunda questão? 
P4: como vocês acharam os 50 metros? 
E1.2.5B: uma lateral da quadra ela é cerca de 100 metros a metade que é geralmente 

o que eu ando vai ser 50 a metade de 100, então foi por isso que a gente achou os 50 metros. 
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Há um momento em que os estudantes decidem mudar a resposta, aceitando 

a solicitação de E1.2.5B, pois este, quando ouve E5.2.5B comentar que seu passo 

não mede nem 30 centímetros, imagina que na verdade ele “anda mais”64, passando 

a refletir sobre a resposta. Então pede para os colegas o que eles acham de mudar a 

resposta. 

Destacamos três momentos onde a tomada de consciência se revela: primeiro, 

quando percebem que seus passos não dão 1 metro e sim parte dele (“mas dá um 

pedacinho de 1” (E2.2.5B)) e, portanto, acreditam que na primeira e na segunda 

questão os valores não podem ser os mesmos, ou seja, as distâncias em passos e 

em metros devem ser diferentes (“os nossos passos não tinha um metro, daí não vai 

da igual” (E1.2.5B)); segundo, no momento que E1.2.5B percebe que seu passo na 

verdade é pequeno e acha que dá mais passos de sua casa até a escola do que a 

distância em metros; e terceiro, ao final do episódio, para encontrar a distância em 

metros, estimam que a lateral da quadra mede cerca de 100 metros e como E1.2.5B 

anda geralmente a metade, estimam que, então, a distância da casa dele até a escola 

é cerca de 50 metros. 

Apresentamos os três momentos de tomada de consciência juntos para 

destacar também, neste episódio, a importância do diálogo no grupo para possibilitar 

que a tomada de consciência aconteça. Graças a discussão do grupo, puderam ter 

ideias que levaram ao entendimento da situação e à definição de qual seria a melhor 

resposta neste momento. 

O episódio 19 apresenta o momento em que os estudantes realizam os cálculos 

para encontrar a distância de um restaurante até a escola utilizando a escala. Nesta 

resolução, são auxiliados por P4. 

 

Episódio 19 

E1.3.5B: começa aqui né. 
E2.3.5B: aqui acabo uma esquina não acabo? 
E3.3.5B: 2 e meio. 
E1.3.5B: mais outra coisa, 3, deu 3. 
E2.3.5B: 3 mais 2 e meio da 5 e meio. 
E1.3.5B: mais. 
E2.3.5B: mais esse tanto. 
E3.3.5B: mais um pouquinho. 
E4.3.5B: mais 2. 

 
64 Este “andar mais”, neste caso, significa fazer mais atividade (ou dar mais passos) no mesmo 
trajeto, e não andar maior distância. 
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E1.3.5B: mais 2, da 7 e meio. 
E3.3.5B: 7 e meio. 
E4.3.5B: 7 e 30 passos? 
E2.3.5B: quilômetros, não metros. 
E4.3.5B: 7 metros e 30 passos? 
E2.3.5B: ah eu não sei. 
... 
E3.3.5B: será que é vezes? 
E2.3.5B: não acho que é como a gente fez. 
E1.3.5B: metros, acho que não vai ser 7 metros. 
E3.3.5B: é também acho que não. 
E2.3.5B: não, é 700, porque é multiplicado por 100 numa coisa real. 
E4.3.5B: é 700, é 700 metros ou passos. 
E1.3.5B: metros. 
E3.3.5B: passos. 
E1.3.5B: metros. 
E2.3.5B: ahh. 
E4.3.5B: passos já dá mais eu acho. 
E2.3.5B: vou escrever eu acho que é 700 metros. 
... 
P4: tá tudo certo aqui pessoal? 
E1.3.5B: tá. 
E2.3.5B: deu 700. 
P4: 700 metros? beleza, tá e agora respondem a última, como que vocês encontraram 

700 metros na verdade, eu preciso disso 
E1.3.5B: a gente mediu aqui. 
E2.3.5B: a gente mediu essa quadra aqui que deu 2 e meio, a gente mediu essa daqui. 
E3.3.5B: que deu 3. 
P4: isso. 
E2.3.5B: a outra, daí a gente somou. 
P4: e deu quanto? 
E2.3.5B: tudo deu 7 e meio. 
E1.3.5B: verdade deu 7. 
P4: e 7 e meio vezes 100 da quanto? Faz aí 7 e meio. 
E3.3.5B: tá errado 7 e meio. 
E1.3.5B: não era 7 e meio era 7. 
E4.3.5B: não era 7 e meio. 
E1.3.5B: ai não sei. 
P4: então 7 e meio vezes o valor que vocês falaram da quanto? Vê se vai da 700? Eu 

acho que não dá, mas vamos vê. 
... 
E3.3.5B: 70. 
E2.3.5B: deu 75, pera aí. 
... 
E1.3.5B: não é 7 e meio é 7. 
E2.3.5B: calma aí, deixa eu faze a conta de novo então vou i anotando. 
E4.3.5B: pera aí pera aí, já apaga tudo. 
... 
E2.3.5B: 2 e meio mais. 
E3.3.5B: 3. 
E2.3.5B: 5 e meio. 
E1.3.5B: mais 1 e meio. 
E3.3.5B: tá quanto deu aqui que a gente conto. 
E2.3.5B: calma quanto que eu falei por primeiro? 
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E4.3.5B: 2 e meio. 
E1.3.5B: 7, deu 7. 
E2.3.5B: eu falei que era 7. 
E1.3.5B: deixa eu faze a conta, vai da 700. 
E4.3.5B: deu igual. 
E1.3.5B: 7 vezes 100 é 700. 

 

No início do episódio o grupo começa a medir a distância no mapa. Depois que 

encontram a medida, passam a pensar no que fazer, com alguns estudantes dando a 

ideia de o valor ser em metros. Porém E3.3.5B pergunta se depois de encontrar esse 

valor, eles não deveriam multiplicar, pois toma consciência de que precisavam fazer 

mais alguma coisa para representar a distância real. A partir disto os colegas 

começam a refletir sobre essa dúvida, até que E2.3.5B comenta: “não, é 700, porque 

é multiplicado por 100 numa coisa real”. Podemos inferir que ele tomou consciência 

de que a escala está de 1 para 100, e por isso precisavam multiplicar o valor que 

encontraram por 100. Depois precisavam decidir se o valor que encontraram era dado 

em passos ou em metros. Então surge o momento em que E4.3.5B denota entender 

que se fosse em passos o valor seria maior. Em nosso entendimento, acreditamos 

que este estudante disse que em passos seria maior, porque percebeu que um passo 

geralmente dá menos de 1 metro. 

Porém, P4 percebe que os estudantes calcularam 700 metros para a medida 

de 7 e meio e, segundo os cálculos, deveria ser 750 metros. Portanto, solicita que os 

estudantes revisem a medida encontrada e os cálculos realizados. Ao final, medindo 

novamente, os estudantes encontram a medida de 7 (são 7 medidas da escala, 

referente a 7 medidas de 100 metros no tamanho real, chegando ao valor que o grupo 

encontrou, ou seja, de 700 metros). 

Destacamos neste episódio a tomada de consciência dos estudantes sobre a 

diferença do tamanho do mapa para o tamanho real (escala) e o diálogo que envolveu 

todo o desenvolvimento desta parte da atividade, mediado por P4. 

No episódio 20 vemos a discussão de G4.5B em relação ao início da atividade, 

ou seja, o quanto andam e também qual a distância do local que escolheram até a 

escola. 

 

Episódio 20 

E3.4.5B: calma aí, onde é sua casa? 
E1.4.5B: aqui. 
E3.4.5B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 
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E5.4.5B: então é 70. 
E2.4.5B: multiplica. 
E3.4.5B: dá 4 quadras. 
E2.4.5B: uma estimativa. 
E1.4.5B: quanto? 
E3.4.5B: 4 quadras. 
E1.4.5B: 4 quadras vamo coloca. 
... 
E3.4.5B: tá aqui a 2, qual a distância da sua casa até a escola? 
E2.4.5B: qual a distância mais ou menos? 
E1.4.5B: uns 5 quilômetros. 
E3.4.5B: de 4 quadras? 
E2.4.5B: a distância de número. 
E1.4.5B: ahh. 5 quilômetros sei lá. 
E2.4.5B: uma estimativa. 
E5.4.5B: em metros? 
... 
E1.4.5B: 80. 
E3.4.5B: 80 metros você quer dizer, ou 80 quilômetros? 
E1.4.5B: 80 metros. 
E2.4.5B: 80 metros é muito. 
E3.4.5B: é mais do que 80 quilômetros? Não é não, porque quilômetros é uma coisa e 

metros é outra. 
E2.4.5B: sim então 80 metros seria muito. 
... 
E5.4.5B: vamo coloca 80 quilômetros? 
... 
E3.4.5B: as medidas acima são iguais? 
E1.4.5B: 4 quadras. 
E3.4.5B: com 80 quilômetros? 
E5.4.5B: dependendo das quadras sim, porque por exemplo 1 quadra tem 40, outra 

tem 30, e outra tem 10 quilômetros e outra tem 15 quilômetros. 

 

No início do episódio o grupo mede o quanto andam de casa até a escola em 

quadras, mas depois, para encontrar a distância de casa até a escola (questão 2), 

pensam em medir em metros e quilômetros.  

Destacamos dois momentos onde a tomada de consciência se revela nas falas 

dos estudantes: quando E3.4.5B pergunta sobre a questão dois e sugere a resposta 

em quadras, o estudante E2.4.5B toma consciência de que nesta questão deveriam 

utilizar a distância em metros, ou como ele comentou: “a distância de número”. A partir 

disso, E1.4.5B apresenta o valor de 80. Quando começam a discutir se este valor é 

em metros ou em quilômetros, E3.4.5B pergunta se 80 metros é mais do que 80 

quilômetros, e já responde que não, porém na hora de justificar não fica muito claro o 

que ele quis dizer. 

Outro momento que destacamos é quando E5.4.5B toma consciência de que 

as quadras não são do mesmo tamanho e justifica: “porque por exemplo 1 quadra tem 
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40, outra tem 30, e outra tem 10 quilômetros e outra tem 15 quilômetros”. Todavia, 

embora os estudantes tenham trazido ao plano da consciência as distâncias 

informadas em quilômetros, é possível inferir que eles não têm noção do que significa 

a unidade de medida metros e a unidade de medida quilômetros ainda, até porque 

uma quadra de 15 quilômetros ou de 40 quilômetros não condiz com a realidade da 

cidade em que vivem (Toledo). Certamente, estas distâncias das quadras 

mencionadas pelos estudantes não condigam com a realidade de nenhuma cidade. 

Para encontrar a menor distância do local escolhido até a escola, E2.4.5B 

sugeriu utilizar para o trajeto um balão. O episódio 21 mostra o pensar de E2.4.5B 

com seu grupo. 

 

Episódio 21 

E2.4.5B: professor e se a gente for de balão. 
P4: também, também. 
E3.4.5B: é uma ideia muito boa 
... 
E2.4.5B: eu demorava 30 minutos pra vir pra escola, eu demoraria 5 minutos. 
E3.4.5B: se fosse de balão demoraria 6 minutos pra vir pra escola. 
E2.4.5B: 6, 7. 
E1.4.5B: eu chego em 20 minutos na escola. 
E3.4.5B: [E2.4.5B], eu chego em 3 minutos na escola, era 7 e 8 quando eu entrei na 

van e era 7 e 11 quando eu desci na escola. 

 

No momento de encontrar a menor distância, E2.4.5B toma consciência de que 

se fosse de balão poderia voar em linha reta e com isso o trajeto seria o menor 

possível. Depois de estimar quanto tempo levariam, E3.4.5B percebeu que, apesar de 

ser mais perto, demoraria mais se fosse fazer o trajeto de balão pois, segundo ele, 

leva 3 minutos de van e de balão levaria 6 minutos. Desta forma, além de pensar na 

menor distância, o grupo também analisou o tempo que este meio de locomoção 

levaria para percorrer o trajeto. 

Em um determinado momento, os estudantes percebem que no mapa entregue 

pelo professor não aparece a cidade de Toledo inteira e, por morarem longe, a 

localização de suas casas não aparecem nesse mapa. Neste momento precisam 

encontrar outra forma de calcular o quanto andam e resolver a situação. Depois de 

serem instruídos pelo professor a escolherem um ponto que aparecia no mapa, os 

estudantes passaram a pensar na distância da sua casa até a escola, conforme vemos 

no episódio 22. 
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Episódio 22 

P4: no caso de vocês aqui, qual é a melhor rota que vocês escolheram? 
E2.2.5C: vem pra cá, vêm pra cá, pra cima, desce sobe... pronto, deixa eu vê, da 100, 

200, 300, 400. 
E4.2.5C: deixa eu ler, coisa. 
E3.2.5C: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, da 800 metros. 
E2.2.5C: me empresta a borracha. 
... 
E3.2.5C: vamo vê, vai, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, na verdade 900. 
E2.2.5C: coloca 900. 
E4.2.5C: 900 metros? 
E2.2.5C: 900 metros, muda pra 900 e lá na última resposta lá em baixo coloca 100. 
E4.2.5C: o quê? 
E2.2.5C: 100 metros, lá na última resposta lá em baixo, e na penúltima coloca 900. 
E3.2.5C: professor, a gente tinha feito daqui, aí ia vim assim, até aqui dava 800, ai a 

gente fez daqui até aqui, pra vê se dava menos mas dava 900 então a gente mudo pra 900 
aqui pra pode responde essa, daí deu 800 a gente coloco por aqui daí deu 100 metros. 

P4: ah entendi e qual vocês preferem faze. 
E2.2.5C: esse aqui porque ele é menos, ele é mais rápido. 
P4: e como vocês fizeram pra acha esse percurso mais rápido? 
E3.2.5C: a gente fico medindo assim ó. 
P4: então escrevam ali, vocês só mediram, fizeram de cabeça? 
E4.2.5C: sim. 
E3.2.5C: não a gente preciso da ajuda da régua. 
P4: tá e vocês mediram como, então me explica como vocês fizeram com a régua. 
E3.2.5C: a gente mediu esse negócio de 100 metros, e mediu aqui, daí eu marquei 

aqui daí eu fui coisando ti ti ti ti. 
P4: aí depois você pra acha você mediu quantas partezinhas então? 
E3.2.5C: eu medi 8. 

 

Neste episódio destacamos a forma que o grupo utilizou para calcular a 

distância utilizando a escala. A tomada de consciência se mostra no momento que 

E3.2.5C comenta que com a régua, marcou quanto media a escala no mapa, e a cada 

risquinho que mediam no trajeto de casa até a escola, adicionavam 100 metros na 

distância real. Os estudantes perceberam que não precisavam encontrar a distância 

em centímetros para depois transformar para o valor no tamanho real, e sim apenas 

ir somando 100 metros a cada medida da escala encontrada no mapa (“a gente mediu 

esse negócio de 100 metros, e mediu aqui, daí eu marquei aqui daí eu fui coisando ti 

ti ti ti” (E3.2.5C)). 

O episódio 23 mostra o diálogo entre P4 e E2.2.5C sobre uma questão que 

utilizamos frequentemente em situações de nossa vivência, seja no mercado, no 

trabalho, em casa: arredondar medidas. P4 comentou com a turma sobre a medida 
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que representava a escala no mapa, apontando que cada 3 centímetros no mapa 

equivaliam a 100 metros na vida real, até que E2.2.5C apresenta sua opinião. 

 

Episódio 23 

E2.2.5C: não, é 2,8. 
P4: 2,8, ele usou 2,8, 2,8 centímetros. Mas a maioria usou em torno de 3 centímetros. 
E2.2.5C: porque eles arredondaram. 
P4: isso, eles arredondaram. 
E2.2.5C: mas não pode, tem que pegar... 
P4: na verdade poder pode, se pode usar 2,8 e o pessoal usou 3, não tem problema. 
E2.2.5C: mas o [E1.5.5C] usou 4. 
P4: mas ali no risquinho dá 4? Da aproximadamente 4? 
E2.2.5C: sim, não, é 1 centímetro a mais. 
P4: é 1 centímetro a mais, então estaria desproporcional ao que vale na vida real. 
E2.2.5C: então podia ter feito com 10 centímetros. 
P4: mas daí por exemplo, 10 centímetros é perto de 2,8? 
E2.2.5C: não. 
P4: é perto de 3? O 3 é perto de 2,8 não é? 
E2.2.5C: é. 
P4: então não daria tanta diferença daria? 
E2.2.5C: não. 

 

Neste episódio, E2.2.5C parece entender que para o valor do tamanho real ser 

o mais próximo possível, é necessário que a medida da escala no mapa também seja 

o mais próximo da medida encontrada. E2.2.5C afirma que poderia utilizar qualquer 

valor, pois ainda não tinha percebido que, para arredondar, foi utilizado o valor inteiro 

mais próximo de 2,8. Por isso P4 pergunta se o 3 ou o 10 ficam mais perto de 2,8, a 

fim de que E2.2.5C entendesse o porquê de arredondar para 3. 

O estudante percebe, com auxílio de P4, que o 3 é o valor inteiro mais próximo 

de 2,8. Este momento de tomada de consciência de E2.2.5C poderia ter 

desencadeado uma discussão acerca de onde se localizam os números decimais na 

reta numérica, uma vez que este é um conteúdo abordado no quinto ano do Ensino 

Fundamental. A partir desta explicação poder-se-ia discutir com os estudantes porque 

arredondamos para baixo quando o valor decimal seguinte está entre 0 e 4 e para 

cima quando o valor decimal seguinte está entre 5 e 9, até mesmo utilizando a reta 

numérica como auxílio. 

Já o episódio 24 mostra o diálogo dos estudantes enquanto tentam entender 

como funciona a escala para calcular a distância de casa até a escola, lembrando que 

P4 havia comentado sobre a escala. 
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Episódio 24 

E1.5.5C: ó, 3 centímetros equivalem a 100 metros. 
E2.5.5C: então quantos que é daqui da escola até a sua casa? 
E4.5.5C: 150 metros. 
E2.5.5C: 150? 
... 
E2.5.5C: 4 ruas vai dar como, se 100 da 2, e 3 metros... vai da 12 quilômetros até 

chega aqui. 
E3.5.5C: nossa. 
E2.5.5C: 12 quilômetros. 
E1.5.5C: isso aqui não é matemática isso aqui é estudo mental, pra você lembra da 

sua casa até aqui. 
E4.5.5C: professor, a gente precisa de ajuda, não to entendendo isso aqui. 
P4:  primeiro vamo olha lá, qual o endereço que vocês tão olhando? Daí até aqui né? 

Deu 150 metros? 
E4.5.5C: não, o meu foi daqui até aqui. 
P4: e deu 150? 
E4.5.5C: deu. 
P4: deu 150, e como você fez pra acha esse 150? 
E4.5.5C: porque 3 centímetros equivalem a 100 metros, daí 2 centímetros ia da 50. 
P4: ah entendi, e aí você achou que dá 150 metros. 
E4.5.5C: aham. 
P4: se 3 centímetros por exemplo, da 100 metros, 2 que vai dá 50 metros? 
E4.5.5C: não. 
P4: então seria quanto? Não seria 1 e meio, 1 centímetros e meio pra da daí 50? 

Metade de 3. 
E4.5.5C: é. 
P4: não é 1 e meio? Entendeu? 
E4.5.5C: então 125? 
P4: 125, você acha? dá uma pensada daí tá. 

 

Depois que alguns estudantes pensam em algumas possíveis respostas, 

E1.5.5C comenta: “isso aqui não é matemática isso aqui é estudo mental, pra você 

lembra da sua casa até aqui”. Podemos inferir que este estudante percebeu que um 

dos objetivos da atividade é fazer os estudantes refletirem para além da atividade, 

revisitando suas lembranças, ou seja, ele reconheceu que para resolver a atividade 

era necessário a tomada de consciência de uma atividade cotidiana. Esta inferência 

vai ao encontro do que, em metacognição, denominamos “experiências 

metacognitivas”, ou seja, “tomadas de consciência do sujeito sobre o desenrolar de 

sua atividade” (DOLLY, 1999, p. 23). 

Destacamos também a forma com que E4.5.5C fez para calcular a distância de 

sua casa até a escola. Como não deu múltiplos de 3, ficou mais difícil para utilizar a 

escala. Porém, o estudante tomou consciência de que poderia aproximar os valores 

de modo que, se a medida que restou fosse menor de 3 centímetros, então o valor 

real em metros deveria ser menor que 100. Quando pediu ajuda para P4, este pediu 
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para tentar aproximar um pouco mais, pois E4.5.5C queria o valor em metros que 

representava 2 centímetros, porém encontrou para 1,5. Por isso P4 solicita que o 

estudante pense um pouco mais sobre esta transformação. Olhando a resposta da 

atividade de E4.5.5C, pudemos perceber que manteve os 150 metros. 

Temos no episódio 25 o momento em que os estudantes discutem se fossem 

fazer o menor trajeto possível de avião. 

 

Episódio 25 

E4.5.5C: mas de que lugar ele saia? Pra levanta o voo tal, sim mais daí vai batendo 
nas coisas que tem do lado. 

E2.5.5C: Não vai. 
E4.5.5C: Mas a turbina do avião puxa as coisas. 

 

O diálogo é importante pois mostra a preocupação dos estudantes com 

questões além do que a atividade pede. E4.5.5C manifesta que para o avião percorrer 

o trajeto neste local, seria bem provável que iria bater nas coisas que estivessem no 

caminho, uma vez que, para os estudantes, a escola está localizada em um local 

impossível de levantar voo. Quando os estudantes tomam consciência e comentam 

sobre assuntos que extrapolam a atividade, afirmamos que a Modelagem Matemática 

está potencializando o aprendizado, pois para os estudantes, aquele conteúdo torna-

se necessário para entender situações da sua vivência e a matemática torna-se 

importante para os estudantes, pois permite que discutam sobre assuntos extra 

matemáticos. 

O episódio 26 apresenta um momento em que os estudantes discutem se a 

distância de avião ou a pé seriam diferentes. 

 

Episódio 26 

E4.6.5C: vamo lá, se a gente fosse da nossa casa até a escola de avião, quanto ia 
dar? 

E5.6.5C: daria a mesma coisa. 
E4.6.5C: mas avião é mais rápido. 
E1.6.5C: muito mais rápido. 
E5.6.5C: então daria 100 metros. 
E4.6.5C: mas dá sempre a mesma coisa. 
E5.6.5C: não. 
E4.6.5C: porque olha só. 
E5.6.5C: mas o avião é maior. 
E4.6.5C: olha só, esse aqui é o trajeto, a casa e a escola. Olha só, a gente anda aqui 

deu 300 metros, se o avião a mesma coisa, mesmo sendo mil vezes mais rápido, vai ser a 
mesma coisa ou diferente? 
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E5.6.5C: mas o avião não é maior? 
E4.6.5C: olha, eu sou maior que [E3.6.5C] e deu a mesma coisa. 
E5.6.5C: o avião é mil vezes maior 
E4.6.5C: é mil vezes mais rápido, mas vai dá a mesma coisa. 
E1.6.5C: ele é mais rápido. 
... 
E4.6.5C: olha, só, se você percorre um trajeto de 1 metro da casa até a escola, e você 

faz a mesma coisa com o avião, no mesmo trajeto sem muda nada, mesmo sendo mil vezes 
mais rápido não vai dá a mesma coisa [E1.6.5C]? 

E5.6.5C: vai? 
E4.6.5C: como você sabe? 
E5.6.5C: não sei. 
... 
E4.6.5C: o objetivo da pergunta é se fosse andar a menor distância da sua casa até a 

escola, quanto menos você andaria? A gente tem que descobrir. 
... 
E4.6.5C: então se a gente anda de avião, o tamanho vai diminui? 
E5.6.5C: não sei se vai. 
E4.6.5C: o gente pensa. 
E5.6.5C: ele é maior. 
E4.6.5C: só que ele percorre o mesmo percurso. 
E1.6.5C: sim, mas ele é mais rápido. 
E4.6.5C: tipo assim, 1 metro, ele vai percorre 1 metro, só que mais rápido. Ó ele 

percorre a mesma distância só que só mais rápido, vai dá no mesmo. 

 

Neste episódio, a tomada de consciência se revela na fala de E4.6.5C, pois 

percebe que independente de ser de avião ou a pé, se percorrer o mesmo trajeto para 

os dois a distância também é a mesma. É significativo que E4.6.5C utiliza de vários 

argumentos para defender sua ideia e tentar provar para os colegas que o que está 

falando é coerente. Os colegas tem razão de afirmar que o avião é mais rápido, porém, 

o que E4.6.5C argumenta é que a velocidade muda, porém a distância permanece a 

mesma. 

Destacamos a prática de E4.6.5C, muito utilizada por professores quando 

pretendem que seus estudantes cheguem a conclusões que poderiam ser apenas 

ditas, para levar seus pares a pensar no argumento que defendem. Pode ser uma 

prática interiorizada diante de sua vivência com pessoas, professores inclusive e 

principalmente, que utilizam, com ele, esse modus operandi. 

O episódio 27 apresenta como procederam os estudantes do grupo G2.6A para 

encontrar a distância do local que escolheram até a escola utilizando a escala. Nesse 

desenvolvimento, a escala era de 3 centímetros para 100 metros. Porém, no mapa, 

teve uma parte do trajeto que não completou os 3 centímetros, fazendo com que os 

estudantes pensassem um pouco mais para resolver essa situação. 
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Episódio 27 

E1.2.6A: mas não dá 100 metros. 
P4: mas se não dá 100 metros aí vocês vão fazer proporcional, por exemplo, se 3 

centímetros equivalem a 100 metros, por exemplo, 2 centímetros vão equivaler a quanto?  
E5.2.6A: 50. 
P4: 50?  
E1.2.6A: não, vai dar uns 60. 
E4.2.6A: 70, 75. 
P4: aí então vocês vão ter que mais ou menos fazer, por exemplo, um centímetro 

valeria quanto então de 100 metros, se 3 vale 100, 1 centímetros valeria quanto? ó, o que ela 
tá fazendo ai é bem coerente. 

... 
E2.2.6A: 3 e 15. 
E5.2.6A: 33. 
E1.2.6A: 100 não dá dividindo por 3. 
E4.2.6A: não. 
E1.2.6A: só vai dar 9. 
E4.2.6A: é. 
E1.2.6A: vai dar 9999. 
E4.2.6A: então. 
E5.2.6A: eu só faço 33. 
E1.2.6A: nunca vai terminar, sempre vai dar 9. 
E2.2.6A: igual no negócio de matemática, tem duas que é assim. 
E1.2.6A: nunca vai terminar. 

 

O grupo conseguiu encontrar o valor real proporcional a 2 centímetros e, além 

disso, perceberam que o resultado não daria um valor inteiro. Neste momento, uma 

possibilidade seria o professor abordar o conceito de dízima periódica. Ao final do 

episódio, percebemos que o estudante E2.2.6A tomou consciência de que já havia 

visto algo parecido com a dízima periódica: “igual no negócio de matemática, tem duas 

que é assim”. 

Temos no episódio 28 a explicação de G3.6A para P4 sobre como encontraram 

a distância do local que escolheram até a escola, utilizando a escala. 

 

Episódio 28 

P4: tá vocês acharam né, mas como vocês acharam esses 600? Me mostra fazendo 
um favor, qual que é o endereço que vocês escolheram? 

E1.3.6A: aqui. 
E3.3.6A: assim deu 3 centímetros. 
P4: sim. 
E3.3.6A: aí deu mais um risquinhos, mais 3 centímetros, mais um risquinho. 
P4: tá, eu entendi o raciocínio que você fez, que vocês fizeram. Deixa eu perguntar, 

como que você respondeu 600 metros nessa primeira?  
E3.3.6A: porque no real deu 6 risquinhos, e cada risquinho valia 100 metros. 
P4: mas lá na primeira você já tinha pensado com esse risquinho já? 
E3.3.6A: sim. 
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P4: tá entendi, então vocês explicam isso aqui já entendeu, vocês explicam como você 
pensou, que vocês pensaram, por exemplo, que de 3 em 3 centímetros equivalem a tantos 
metros, essas coisas. 

... 
E3.3.6A: pronto expliquei já, da 3 a 3 centímetros é igual a. 
E4.3.6A: eu fiz assim, a cada 3 centímetros equivalem a 100 metros. 
E3.3.6A: sim, deu 18 centímetros ao todo que dá 600. 

 

A tomada de consciência se revela no raciocínio utilizado pelos estudantes. O 

estudante E3.3.6A afirma que deu 6 “risquinhos” de 3 centímetros, portanto, como 

cada risquinho mede 100 metros no tamanho real, a distância da casa que escolheram 

até a escola é de 600 metros, que é 100 somado 6 vezes. O mesmo estudante também 

apresenta uma outra forma de calcular essa distância: “deu 18 centímetros ao todo 

que dá 600”, percebendo que é possível encontrar o mesmo resultado por cálculos 

diferentes. É significativo que os estudantes tenham pensado nesta forma antes 

mesmo de P4 ter comentado sobre a escala: “mas lá na primeira você já tinha pensado 

com esse risquinho já?”, mostrando que já haviam tomado consciência de que era 

possível utilizar a escala para encontrar o trajeto que percorrem de casa até a escola. 

Temos um momento no grupo G6.6A onde os estudantes analisam a distância 

encontrada do trajeto de casa até a escola e a unidade de medida que seria utilizada, 

presente no episódio 29. 

 

Episódio 29 

E4.6.6A: eu coloquei só 600. 
... 
E4.6.6A: tá bom assim esse número aqui? 
E2.6.6A: eu coloquei 800. 
E1.6.6A: vai ser 600. 
E3.6.6A: quilômetros? 
E4.6.6A: quilômetros? nossa senhora, 600 quilômetros, vai lá nem pra rio grande, mas 

chega perto. 

 

Percebemos a surpresa de E4.6.6A quando E3.6.6A pergunta se a unidade de 

medida para a resposta é quilômetros e responde que, se usasse essa unidade de 

medida, com o valor encontrado, poderia, saindo de Toledo, chegar perto do Rio 

Grande do Sul65. A tomada de consciência se revela no entendimento de E4.6.6A 

 
65 Escrevemos como Rio Grande do Sul pois entendemos que, na nossa região, costumamos chamar 
o estado apenas de Rio Grande. 
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sobre o quanto representam 600 quilômetros e também o conhecimento sobre lugares 

distantes, nesse caso o estado do Rio Grande do Sul. 

No episódio 30 apresentamos o cálculo da distância da casa de E4.5.6B até a 

escola utilizando a escala. Porém, como o estudante estava com dificuldades, P6 foi 

mediando a resolução e os cálculos. 

 

Episódio 30 

P6: e que trajeto que você vai, vamo lá? 
E4.5.6B: eu vou por aqui. 
P6: então você vai medi daqui até aqui, ó lá 2 e meio, daí você vai pra onde quando 

você tá aqui? 
E4.5.6B: até aqui em cima. 
P6: até aqui em cima?  
E4.5.6B: aham. 
P6: vamo lá, 2 e meio com 8, 10 e meio. daí você vai pra onde quando você tá aqui?  
E4.5.6B: daí eu venho aqui, atravesso... 
P6: calma, aqui? 
E4.5.6B: aham. 
P6: mas como você atravessa, aqui não tem rua. 
E4.5.6B: não aqui eu venho, atravesso a rua. 
P6: a ali tem um pedacinho, 10 e meio mais meio 11, 12 e meio. 
E4.5.6B: daí venho aqui. 
P6: 14 e meio. 
E4.5.6B: daí eu venho aqui. 
P6: 15 e meio. 
E4.5.6B: e desço até a escola. 
P6: aqui? 
E4.5.6B: aham. 
P6: 16, 16 vezes 50, faz aí. 
... 
E4.5.6B: 13 vichi cara, olha aqui ó, deu muito, mais muito errado. Deu muito errado, 

eu não ando 130, eu ando 530 metros. 

 

A tomada de consciência deste episódio se revela na reflexão de E4.5.6B sobre 

o trajeto que percorre de sua casa até a escola. Com o auxílio de P6, consegue 

encontrar a distância no mapa em centímetros para depois transformar em metros 

utilizando a escala e encontrar a distância real do trajeto que percorre de casa até a 

escola. 

Destacamos neste episódio a mediação de P6 para que o estudante, com 

dificuldade, não desistisse da atividade, e obtivesse uma resposta sobre o quanto 

percorria de casa até a escola. Além disso, a partir dos questionamentos de P6 

(conduzindo o desenvolvimento da atividade), o estudante foi desenhando o caminho 

que ele percorre no dia a dia, fazendo a transposição do caminho real imaginado por 
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ele, para o caminho representação do real, presente no mapa. Compreendemos que 

a tarefa precisa ser desafiadora o suficiente para os estudantes se engajarem na 

resolução e o professor precisa intervir o necessário para que o estudante desenvolva-

se autônomo na resolução, e também o necessário para que ele não desista da 

realização da atividade por conta de uma ou outra dificuldade. Podemos afirmar que 

esta tarefa se aproxima do que González apresenta por uma tarefa intelectualmente 

exigente: 

são aquelas atividades que estimulam um raciocínio rígido; isto é, não são 
realizáveis com o mero exercício da memória, o uso mecânico de esquemas 
algorítmicos ou a aplicação de receitas pré-concebidas; pelo contrário, devem 
merecer a realização de um certo esforço intelectual e, além disso, exigir o 
exercício de várias habilidades cognitivas básicas; por exemplo, raciocínio, 
leitura, escrita e / ou cálculo ou gerenciamento de relações quantitativas ou 
simbólicas (2009, p. 134, tradução nossa)66. 
 

Teve um momento onde P6 pediu para E4.5.6B se, caso fosse fazer o trabalho 

com o grupo novamente, o que faria de diferente. O episódio 31 mostra a opinião de 

E4.5.6B. 

 

Episódio 31 

P6: se fossem fazer algo diferente, com o grupo, o que você faria? 
E4.5.6B: com meu grupo, eu faria um conteúdo sobre horas, o quanto você demorava 

pra chegar na escola. 

 

Percebemos neste episódio que E4.5.6B toma consciência de que seria 

possível também calcular o tempo que leva para vir de casa até a escola. Esta foi uma 

proposta do estudante para caso fosse fazer a atividade novamente com seu grupo. 

Este episódio mostra que mesmo depois de terminar a atividade, os estudantes podem 

refletir sobre o que fizeram e o que poderiam mudar se fossem fazer a atividade 

novamente, ou mesmo que nova abordagem ou novo encaminhamento, ou ainda, que 

novo problema, poderiam empreender ou investigar. 

 

 
66 Las tareas intelectualmente exigentes, en tanto que activadores cognitivos, son aquellas actividades 
que propician el razonamiento esforzado; es decir, no son realizables con la mera ejercitación del 
recuerdo memorístico, la utilización mecánica de esquemas algorítmicos, ni con la aplicación de recetas 
preconcebidas; al contrario, deben ameritar la realización de cierto esfuerzo intelectual y, además, 
requerir la ejercitación de variadas habilidades cognitivas básicas; por ejemplo, el razonamiento, la 
lectura, la escritura y/o el cálculo o manejo de relaciones cuantitativas o simbólicas. 
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Apêndice 2 - Análise específica da atividade 3 – Quanto espaço temos para 

estudar? 

 

Assim como na primeira atividade (apêndice 1), esta análise será apresentada 

por meio de episódios, que consistem em momentos significativos das discussões dos 

estudantes no sentido de contemplarem manifestações, segundo nossa interpretação, 

de tomadas de consciência dos estudantes. Apresentamos primeiro os episódios dos 

quintos anos e depois dos sextos anos. Os episódios são apresentados de forma 

temporal, ou seja, aparecem no texto na ordem em que foram acontecendo nos 

grupos. 

O episódio 32 apresenta o diálogo do grupo G1.5A em relação à segunda 

questão (quanto espaço tem para cada aluno? E para o professor?), e a discussão 

era a respeito da igualdade do espaço do professor e dos estudantes. 

 

Episódio 32 

E5.1.5A: tá errada a conta. 
E1.1.5A: qual, essa daqui? 
E5.1.5A: os dois, porque a carteira do aluno é menor que a do professor, como que 

vai da mais que a do professor? 
E1.1.5A: mas não é a carteira que é pra medi, é o espaço. 
E2.1.5A: é o espaço. 
E5.1.5A: ah o espaço é assim. 

 

Neste episódio, E5.1.5A sugere que se deve levar em conta as medidas das 

carteiras que os estudantes e o professor utilizam, uma vez que elas não são do 

mesmo tamanho. Neste contexto, E1.1.5A defende que como querem dividir o espaço 

total da sala entre todos, o professor e os estudantes, este espaço é o mesmo para 

eles, e não leva em consideração o tamanho da carteira para cada um. A tomada de 

consciência se revela na reflexão dos estudantes sobre o que é o espaço de cada um, 

em seu entendimento, principalmente quando E1.1.5A se posiciona: “mas não é a 

carteira que é pra medi, é o espaço”, se referindo ao espaço da sala como um todo e 

não apenas à carteira de cada um. 

O episódio 33 mostra o diálogo do grupo G2.5A enquanto desenvolvem a 

primeira pergunta da atividade, em relação ao espaço da sala de aula. 

 

Episódio 33 
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P1: quanto espaço tem? não tem só 29 pés, nós temos 29 alunos, cada um tem dois 
pés e ainda sobra espaço na sala. 

E3.2.5A: mas é só 29 de assim. 
P1: você mediu as laterais, e agora o todo? 
... 
E3.2.5A: tem 29 aqui, 29 aqui, aí 29 aqui e 29 aqui.  
P1: não, é mais, pensa um pouco, eu quero saber tudo o que faz? Base vezes altura. 
E3.2.5A: 29 x 29. 
E1.2.5A: ahhhh. 

 

Destacamos dois momentos significativos neste episódio em relação à 

mediação de P1. 

Primeiro, a reflexão dos estudantes proporcionada pela mediação de P1 

(“quanto espaço tem? não tem só 29 pés, nós temos 29 alunos, cada um tem dois pés 

e ainda sobra espaço na sala”). A pergunta feita por P1 levou os estudantes a reverem 

e refletirem sobre a resposta pois, se os estudantes da turma juntos já têm 58 pés e 

ainda sobra espaço na sala, significa que a resposta deve ser maior que este número 

(58 pés). 

O segundo momento é quando P1 “corta/poda” a reflexão por parte dos 

estudantes, falando para eles que precisa calcular a medida da base vezes a medida 

da altura. Consideramos que uma intervenção diferente poderia ser feita, de modo 

que os estudantes percebessem que o produto e não a soma das medidas é que 

representaria a área do local. Apesar de considerarmos que a intervenção poderia ser 

outra, reconhecemos que na dinâmica de desenvolvimento da atividade, embora as 

intervenções dos professores nem sempre sejam as mais adequadas, são as 

melhores possíveis para o momento.  

Assim como em outros episódios (destacamos o episódio 5, 9 e 30), a mediação 

consciente do professor pode proporcionar uma intervenção adequada e importante, 

que potencialize a tomada de consciência do estudante. Por isso, é preciso tomar 

cuidado para que a intervenção não dê a resposta para o estudante, mas sim, faça 

com que ele pense sobre as possíveis respostas, proporcione reflexão e a busca por 

resolver cada problema suscitado na atividade. 

No episódio 34, por sua vez, temos a discussão do mesmo grupo sobre a 

segunda pergunta, que solicitava qual o espaço da sala de aula para cada um. 

 

Episódio 34 

E1.2.5A: o meu é muito grande, vamo faze o dele que é menor. 
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P3: então, vamos fazer em metros então, tentem fazer. 
E3.2.5A: vamo faze no meu de metros aí, vezes 30. 
E1.2.5A: dividido por 30. 
E3.2.5A: mas tem 31, eu sou o 31 já. 
E1.2.5A: tem 29 alunos. 
E3.2.5A: ao todo tem 31. 
E1.2.5A: porque tem 29 alunos, um saiu e você entrou na chamada como 31, mas era 

pra se 30, entendeu. 1 saiu daí entro você, daí saiu mais 1. 
E3.2.5A: na sala então tem 30? 
E1.2.5A: contando com a professora é 30. 
E3.2.5A: 30 então. 
E1.2.5A: são 29 alunos, com a professora 30. 
E3.2.5A: então 30. 
E1.2.5A: 30 dividido pra os metros aí que tu fez. 
... 
E3.2.5A: 150. 
E1.2.5A: 30 dividido por. 
E3.2.5A: 180. 
E1.2.5A: pera, qual era a área, a área. 
E3.2.5A: 5 mil e 900. 
E1.2.5A: isso daí dividido por 30. 
E3.2.5A: 5 mil e 69. 

 

Neste episódio evidenciamos alguns momentos onde se torna presente a 

tomada de consciência por parte dos estudantes. No início do diálogo os estudantes 

decidem utilizar a medida do espaço da sala em metros. Para confirmar esse dado, 

retornamos às atividades dos estudantes e percebemos que o grupo encontrou o valor 

para o espaço da sala em pés e em metros e, com base no diálogo, utilizaram a 

medida do espaço da sala obtido em metros para os novos cálculos. Aqui entendemos 

que possivelmente o estudante utilizou esta unidade de medida querendo se referir a 

metros quadrados, ou ainda, nem tinham ideia de que metros quadrados existia. Neste 

sentido, surge uma grande oportunidade de, ao final desta atividade, o professor 

apresentar os resultados dos estudantes e introduzir (caso os estudantes ainda não 

tenham estudado) ou revisar (caso os estudantes já tenham estudado) a unidade de 

medida da área: metros quadrados. 

Em seguida, percebemos que os estudantes refletem e discutem sobre o 

número que vão utilizar para os integrantes da sala de aula. E3.2.5A afirma que tem 

31 estudantes na turma, quando recorda que ele é o número 31 da lista de estudantes. 

Já E1.2.5A, tomando consciência de que alguns estudantes não pertencem mais à 

turma, defende: “porque tem 29 alunos, um saiu e você entrou na chamada como 31, 

mas era pra se 30, entendeu. 1 saiu daí entro você, daí saiu mais 1”. 
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Também destacamos o momento em que os estudantes lembram que precisam 

utilizar o valor da área que haviam encontrado para dividir, ou seja, tomam consciência 

de que, para encontrar o espaço para cada um, precisam utilizar o valor da área que 

haviam encontrado na questão anterior. 

No próximo episódio apresentamos o diálogo do grupo G2.5ª enquanto 

desenvolviam a terceira questão da atividade, buscando identificar quantas salas de 

aula a escola possui. 

 

Episódio 35 

E1.2.5A: quantas sala tem? 
E3.2.5A: quantas sala tem na escola? 
E2.2.5A: não sei. 
... 
E1.2.5A: ninguém sabe essa daqui, a última? 
... 
E2.2.5A: olha, eu vou falar bem a real, essa atividade tá difícil. Hoje tá bem mais difícil. 

 

Neste episódio, E2.2.5A acha que a atividade está mais difícil que as anteriores: 

“olha, eu vou falar bem a real, essa atividade tá difícil. Hoje tá bem mais difícil”. Esta 

fala apresenta indícios de tomada de consciência (reflexão) sobre os obstáculos, 

dificuldades que a atividade apresenta e, também, comparações com outras 

atividades. 

González (2009) afirma que a metacognição está associada 

ao conhecimento de si mesmo, especificamente com o domínio que se tem 
sobre a própria atividade intelectual, e que é uma expressão de pensamentos 
de ordem superior que possibilitam a autoconsciência, regulação e controle 
da própria atividade cognitiva quando se está realizando uma tarefa 
intelectualmente exigente. (p. 132, tradução nossa)67. 
 

A quarta pergunta levou os estudantes a pensarem em todo o espaço escolar 

e, se possível, representar este espaço em um papel (folha A3). Dentre os diálogos 

dos grupos, destacamos o episódio 36, do grupo G2.5A. 

 

Episódio 36 

E1.2.5A: vamo faze primeiro o corredor, enquanto isso você vai fazendo da sala. 
... 
E1.2.5A: a quadra é por aqui, a quadra tem que ser pra cá. 

 
67 el conocimiento de sí mismo, específicamente con el dominio que se tiene sobre la actividad 
intelectual propia, y que es una expresión de pensamientos de orden superior que hacen posible la 
autoconciencia, regulación y control de la actividad cognitiva propia cuando se está llevando a cabo 
una tarea intelectualmente exigente. 
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... 
E1.2.5A: pra baixo da escola tem a quadra. 
... 
E2.2.5A: agora é o banheiro das menina. 
... 
E2.2.5A: outra entrada aqui, aqui. 
... 
E1.2.5A: vai fazendo até chega no banheiro, as sala, usa a régua fica mais reto, da 

agonia, sou muito perfeccionista pra isso. 
... 
E2.2.5A: os bebedouros. 
E1.2.5A: escreve bebedouros, aqui é o parque. 
... 
E2.2.5A: você agora vai fazer as salas. 
E1.2.5A: vou ter que faze isso aqui menor, a gente fez um negócio muito errado, olha 

lá, do lado, tem um negócio em cima do pré. 
... 
E1.2.5A: não esquece que tem dois parquinhos, faz um menor ali. 
E2.2.5A: agora vamo faze o corredor que vai pro parquinho. 
... 
E2.2.5A: é no meio, fiz mais ou menos, vira aqui, ué é mais pra baixo, nós tá fazendo 

errado, tem que subi mais um pouco. 
E1.2.5A: aqui é o quarto ano, o banheiro é aqui, e um paredão aqui. 

 

Neste episódio, percebemos a discussão do grupo em relação a localização 

dos prédios do espaço escolar. Como choveu no dia e a turma não pôde sair da sala 

para observar o espaço escolar, foi necessário que cada um tentasse lembrar onde 

se encontrava cada prédio. A tomada de consciência se revela na reflexão dos 

estudantes enquanto revisitavam o espaço escolar em sua memória, ou seja, o que 

lembravam deste espaço. Esta reflexão sobre os espaços na escola foi necessária 

para que os estudantes pudessem construir a planta baixa. Nas representações feitas 

pelos grupos e apresentadas nas Figuras 47, 48, 49, 50 e 51, percebemos que muitas 

plantas baixas são parecidas entre si, o que denota uma aproximação interessante 

das representações dos estudantes, ao contexto real representado. 

Em relação ao grupo G3.5A, o episódio 37 mostra a ideia de medir os lados da 

sala para responder a primeira pergunta, referente ao espaço da sala de aula. 

 

Episódio 37 

E4.3.5A: não, tem que ter 4 tiras. 
E5.3.5A: 4 tiras. 
E2.3.5A: recorta com a régua. 
E4.3.5A: gente não importa o tamanho. 
E6.3.5A: tem que gruda com fita. 
E4.3.5A: mas não tem fita, vai ter que ser com cola. 
... 
E3.3.5A: grampeia, grampeia. 
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E4.3.5A: quem tem grampeador? 
E6.3.5A: 1,2,3,4. 
... 
E4.3.5A: tá, tá retinho. 
E3.3.5A: grampeia com o grampeador, é mais fácil. 
E6.3.5A: deixa eu. 
E3.3.5A: gruda mais na pontinha e tchef. 
... 
E3.3.5A: professor nos grampeamos. 
P3: o que que é isso? 
E3.3.5A: É um grampeador, nós fizemos. 
P3: ah pra medi, que legal. Vocês fizeram um metro? 
E3.3.5A: aham. 

 

Antes deste episódio, os estudantes foram medir as paredes com régua de 30 

centímetros (verificado na gravação em vídeo) mas parece que não conseguiram. 

Então, tiveram a ideia de criar um metro com tiras de folhas de papel, para depois 

medir as paredes (verificado na gravação em vídeo). Neste momento foi importante a 

gravação em vídeo, pois pelo áudio não havíamos conseguido identificar o que o 

grupo estava fazendo. 

É uma pena que não foi possível captar (tanto com a câmera quanto com o 

gravador) o momento em que surge a ideia no grupo de criar a unidade de medida 

“metro” a partir de tiras de papel, o que somente foi confirmado por P3 ao final do 

episódio. Mesmo assim, é significativo que a ideia tenha surgido, pois foi o único grupo 

que pensou nesta forma de criar a unidade de medida. No episódio 38 temos a 

explicação com detalhes do grupo sobre como fizeram a atividade. 

 

Episódio 38 

P2: contam pra mim o que vocês acharam da atividade. 
E6.3.5A: difícil 
E4.3.5A: a gente acho difícil, mas a gente conseguiu no final. 
P2: é? E como vocês fizeram pra medir a sala? 
E4.3.5A: A gente pego a régua da prof que tem 1 metro, na verdade a gente pego 

primeiro a régua no papel, que tinha 30 centímetros, aí a gente foi medindo. Daí a gente viu 
que a gente somou errado. Daí a gente pegou a régua da professora e a gente somou essa 
parede ali e tinha dado 6 e 89 e... 

P2: tudo bem, vocês mediram essa parede e essa? 
E4.3.5A: e essa. Daí o resultado a gente multiplico. Fez 6,89 vezes 6,04. 
P2: pra acha o que? 
E6.3.5A: pra acha... 
E4.3.5A: a área. 
P2: a área? E vocês conseguiram? Deu quanto? 
E4.3.5A: deu 41 virgula 6156. 
P2: isso em? 
E2.3.5A: metros quadrados. 
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Neste episódio E4.3.5A explica como eles desenvolveram o primeiro momento 

da atividade. Percebemos que o grupo desistiu de utilizar a régua que haviam feito de 

papel porque ela estava com as medidas erradas. Acreditamos que seja porque eles 

utilizaram 4 tiras de 30 centímetros cada uma e, portanto, a régua que construíram 

ficou com 1,20 metros e por isso “não dava certo”. Destacamos a tomada de 

consciência dos estudantes: sobre a dificuldade que foi para desenvolver esta parte 

da atividade e da aparente alegria por terem conseguido dar conta da atividade; e de 

que a unidade de medida que haviam construído não estava com a medida que 

consideravam correta. 

Também evidenciamos duas informações importantes presentes no episódio, 

o momento em que E4.3.5A afirma que o valor que eles encontraram se refere a área 

e o momento em que E2.3.5A, a partir da pergunta de P2 (“isso em?”), toma 

consciência de que a pergunta se referia a unidade de medida utilizada para a área.  

No episódio 39 temos a discussão de G3.5A sobre como calcular o espaço da 

sala de aula, depois que conseguiram as medidas dos lados. 

 

Episódio 39 

E3.3.5A: essa parede e essa tem que ser o mesmo tamanho. 
E2.3.5A: então, é o mesmo. 
... 
E2.3.5A: as duas são iguais. 
E4.3.5A: tá deixa eu somar aqui pera. 
E1.3.5A: 8 vezes 9. 
E2.3.5A: 8 vezes 9? Ah tá eu pensei que era de mais. 
E1.3.5A: 8 vezes 9 é 81. 
E4.3.5A: calma eu to somando. 
... 
E1.3.5A: onde que vai o 8, aqui ou aqui? 
... 
E6.3.5A: tem que faze vezes, 6 e 90 vezes 6 e 91. 
... 
E4.3.5A: eu pensei e tá errado 
E6.3.5A: o quê? 
E4.3.5A: a medida dessa parede é 6 e 89, e daquela é 6 e 4. 
E2.3.5A: mas essa parede é 6 e 92. 
E4.3.5A: mas daí eu pensei direito, essa daqui deu 6 e 89 e essa aqui 6 e 4, daí tem 

que fazer 6 e 89 vezes 6 e, 6 e 4. Daí você vai soma, daí o resultado que der, é o da área, 
não é do perímetro. 

E6.3.5A: da área. 

 

Destacamos dois momentos onde identificamos a tomada de consciência dos 

estudantes neste episódio. Primeiro, quando E3.3.5A percebe que os lados paralelos 
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da sala têm a mesma medida (“essa parede e essa tem que ser o mesmo tamanho”), 

ou seja, E3.3.5A percebeu que a sala tem lados paralelos e por isso as medidas são 

iguais. 

O segundo momento de tomada de consciência acontece quando E4.3.5A 

percebe que para calcular o espaço da sala é necessário utilizar a fórmula da área, e 

que, como a sala tem o formato de um retângulo, é necessário multiplicar as medidas 

dos dois lados que não são paralelos, neste caso, 6,89 metros e 6,04 metros. A 

reflexão sobre a definição de área e perímetro de E4.3.5A foi fundamental para 

perceber que o que o grupo precisava calcular a área da sala, e não o perímetro. 

O episódio 40 mostra a explicação de E4.3.5A sobre como o grupo fez para 

calcular o espaço de todas as salas de aula juntos. 

 

Episódio 40 

P2:  como é que tá? E aí vocês já pensaram em alguma coisa? 
E4.3.5A: a gente somou as quatro salas de cá, as 5 salas do pré,... a gente somou as 

5 salas do pré, essas 4 dali daí mais essas dali daí mais a do primeiro, segundo, terceiro, daí 
a gente somou. Aí a gente fez vezes o resultado da nossa sala porque a professora falou que 
cada sala tem o mesmo tamanho, então daí a gente fez esse daqui. 

 

A tomada de consciência neste episódio se manifesta em dois momentos: na 

reflexão de E4.3.5A, para explicar para P2 como o grupo fez para desenvolver esta 

parte da atividade e também, na reflexão do grupo que, segundo E4.3.5A, para 

calcular o espaço de todas as salas, o grupo percebeu que precisava juntar (somar) o 

número de salas de aula que a escola possui, e em seguida multiplicar pela medida 

do espaço que o grupo havia encontrado para a sua sala de aula, pois a professora 

havia informado que todas as salas de aula tinham o mesmo tamanho. 

Atentamos para o modo como E4.3.5A explica ao professor sobre como o grupo 

procedeu para resolver o problema. Sua explicação não é tão bem organizada do 

ponto de vista da fala, o que sugere, em nosso entendimento, que esse momento de 

explanar o que foi feito à alguém, impõe ao sujeito ter que organizar o pensamento, 

revisitando sua resolução, de modo a tornar claro o que talvez não o seja nem para 

ele, constituindo-se, portanto, uma atividade de tomada de consciência provocada 

pela intervenção docente. 
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No episódio 41 apresentamos as primeiras ideias do grupo G4.5A quando 

receberam a atividade e precisavam pensar em quanto espaço a sala de aula deles 

possui. 

 

Episódio 41 

E3.4.5A: muda por 100, que nem o mapa, o mapa foi diminuído por 50, então a gente 
diminui isso daqui por 100, daí a gente conta, tipo 2 centímetros é 100, 2 centímetros é 100, 
daí vai dá o número. 

E4.4.5A: Deve te uns 7 metros. 
E1.4.5A: Mais, uns 10 metros. 
E3.4.5A: Metros quadrados entendeu... é só conta uma parede. 
P3: pensaram em como medir já? 
E3.4.5A: Tem duas formas, ó, nós podemos medir em passos, aí a gente faz um 

desenho que é um quadrado. 
... 
E3.4.5A: Aí desenha aqui, aí a gente tem tipo o mapa, daí a gente pega sei lá, 2 

centímetros 100. 

 

Neste episódio destacamos o momento de tomada de consciência de E3.4.5A  

quando começa a estabelecer relações entre esta atividade e a atividade 1 (atividade 

do mapa): “muda por 100, que nem o mapa, o mapa foi diminuído por 50, então a 

gente diminui isso daqui por 100, daí a gente conta, tipo 2 centímetros é 100, 2 

centímetros é 100, daí vai dá o número”. A reflexão de E3.4.5A permitiu associar esta 

atividade com a atividade 1 e, desta forma, utilizar o conhecimento que eles haviam 

adquirido durante o desenvolvimento daquela atividade para auxiliar no 

desenvolvimento desta. Este momento é importante pois mostra a importância de o 

estudante revisitar os processos cognitivos em sua memória a fim de potencializar a 

resolução/desenvolvimento da atividade. 

Segundo Yussen (1985, apud Doly, 1999), os conhecimentos sobre a cognição 

e os produtos da cognição são conhecimentos “armazenados na memória [...] que 

podem ser chamados a guiar a atividade cognitiva numa gestão controlada das 

tarefas” (p. 22). Podemos inferir a manifestação da tomada de consciência dos 

estudantes como uma forma de chamar os conhecimentos armazenados na memória 

de forma a guiar a atividade cognitiva e conseguir desenvolver a atividade de 

Modelagem Matemática. Neste sentido, a metacognição surge como forma de 

potencializar a tomada de consciência quando os estudantes revisitam seus 

processos cognitivos. 
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O “chute” da medida do lado da sala por parte dos estudantes requer uma 

reflexão sobre o quanto imaginam ser 7 ou 10 metros. Esta reflexão leva em 

consideração o que representa a medida imaginada por eles, e o quanto se aproxima 

da medida do lado da sala. Com base nas medidas das laterais da sala de aula (entre 

6 e 7 metros), concluímos que a reflexão possibilitou aos estudantes estimarem uma 

medida próxima a que os lados da sala representam. 

Neste episódio, E3.4.5A também percebe que o que eles estão calculando é 

dado em metros quadrados. Podemos inferir que ele imaginou que a sala é um 

quadrado, pois comenta com os colegas que é só encontrar a medida de uma parede 

que já é possível fazer o cálculo (a área do quadrado pode ser calculada fazendo lado 

ao quadrado (l²) ou lado vezes lado(l x l)). 

No final do episódio, E3.4.5A, depois de fazer relações com a atividade 1, 

sugere que o grupo faça um esboço ou planta, ou mapa da sala para auxiliar no 

cálculo. É significativo frisarmos a questão da escala apresentada pelo estudante, e 

da importância que eles atribuem para a representatividade real do desenho que 

farão, pois infere a tomada de consciência de que, com a representação que farão, 

facilitará para desenvolver o restante da atividade. 

O episódio 42 mostra outro momento onde os estudantes do grupo G4.5A 

buscam fazer relações da atividade com os conteúdos que possivelmente tenham 

visto na aula de matemática. 

 

Episódio 42 

E4.4.5A: a nossa sala ééééé... um paralelepípedo, lá da aula de... polígonos. 
... 
P3: conseguiram? 
E1.4.5A: não sabemos ainda. 
P3: tá bom, a hora que tiverem alguma dúvida pode chamar. 
E5.4.5A: não, é um quadrado. 
E1.4.5A: mas daí... 
E5.4.5A: não, é um quadrado pelas medidas. 

 

Neste episódio destacamos a reflexão dos estudantes sobre a forma 

geométrica que tem a sala de aula em que estudam. A tomada de consciência se 

revela em relação ao conteúdo, mais especificamente, nas relações com o conteúdo 

de geometria que eles estudam no 5° ano, figuras geométricas planas e espaciais68. 

 
68 Unidade Temática – Geometrias: Geometria Plana e Espacial. 
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A discussão dos estudantes é muito interessante, pois quando E4.4.5A diz: “um 

paralelepípedo, lá da aula de... polígonos”, relembra que já havia visto algum conteúdo 

relacionado, ou seja, está se referindo à figura geométrica espacial paralelepípedo, 

que na verdade é a forma geométrica da sala como um todo. Já quando E5.4.5A 

afirma: “não, é um quadrado pelas medidas”, defende sua ideia com base na reflexão 

sobre o chão da sala, que é uma figura geométrica plana69. Desta forma, as duas 

opiniões fazem uma relação da representação da sala de aula de forma correta, porém 

em uma a representação é bidimensional e na outra é tridimensional. 

No episódio 43, o grupo G4.5A discute sobre a primeira questão da atividade 

(espaço da sala de aula), agora com algumas medidas já encontradas. 

 

Episódio 43 

E1.4.5A: ó, pensando assim, aqui deu 6 metros e 98, aí vai dá o mesmo tanto não vai, 
aqui ó, é a mesma. 

E5.4.5A: acho que vai. 
E1.4.5A: são o mesmo tanto. 
E5.4.5A: aqui e aqui são o mesmo tanto, e aqui e aqui não. 
E1.4.5A: então, ali não... nossa eu sabia são área e perímetro, nossa. 
... 
E1.4.5A: área e perímetro, vão dá os mesmos resultados, aqui e ali, aqui e ali dá o 

mesmo. 
E5.4.5A: aqui da lateral e aqui. 
E1.4.5A: ainda bem que a gente descobriu, nossa eu achei que eu não sabia. 
... 
E1.4.5A: área e perímetro ó. 
E4.4.5A: então aqui e aqui da 6 e 98 e ali e ali da não sei quantos. 
E3.4.5A: aqui da 13, não. 
... 
E2.4.5A: aqui e ali são os mesmos e aqui e ali são os mesmos. 
... 
P2: como é que tá as coisas? 
E1.4.5A: a gente descobriu que a nossa é área e perímetro, não é? 
P2: que que você descobriu? 
E1.4.5A: que a gente tá trabalhando sobre área e perímetro. 
P2: aham. 
E1.4.5A: aí a gente descobriu que aquele lado ali é o mesmo tanto daquele, vai dá o 

mesmo resultado. 
P2: sim. 
E1.4.5A: e esses dois lados também vão dá, então se contar todos juntos vão dar o 

resultado que a gente ainda não sabe. 
P2: isso aí. 

 

 
69 Neste momento não nos preocupamos em apontar se o chão da sala tem o formato de um quadrado 
ou retângulo, mas sim, na reflexão do estudante, que proporcionou a tomada de consciência sobre o 
conteúdo já visto em sala. 
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Neste episódio identificamos dois momentos de tomada de consciência dos 

estudantes, semelhante ao episódio 39. A tomada de consciência se revela quando 

E1.4.5A afirma: “ó, pensando assim, aqui deu 6 metros e 98, aí vai dá o mesmo tanto 

não vai, aqui ó, é a mesma”, percebe que, como a sala tem lados paralelos, estes têm 

a mesma medida. A partir deste momento os colegas também percebem que a sala 

possui dois lados com uma medida e dois lados com outra medida. Neste sentido, a 

tomada de consciência possibilitou que o grupo encontrasse o restante das medidas 

e assim pudesse continuar desenvolvendo a atividade. 

Depois do grupo estabelecer as medidas, identificamos o segundo momento 

de tomada de consciência, quando E1.4.5A diz: “então, ali não... nossa eu sabia são 

área e perímetro, nossa”. A tomada de consciência do estudante possibilitou ao grupo 

entender o que a atividade pedia para eles desenvolverem e assim conseguiram 

relacionar esta atividade de Modelagem Matemática com outro conteúdo que já 

haviam visto durante as aulas de matemática, área e perímetro70, necessário para 

prosseguir com a atividade. 

O episódio 44 apresenta o diálogo do grupo G4.5A em relação à terceira 

questão, que solicitava pensar no espaço de todas as salas de aula. 

 

Episódio 44 

E3.4.5A: tem outro jeito de fazer, supõe esse número vezes 1 sala. 
E1.4.5A: sim, mas se as outras salas são do mesmo tamanho. 
E3.4.5A: então, isso é sala de aula, todas as salas de aula têm o mesmo tamanho. 
E1.4.5A: então a gente não tem que pega e faze vezes aquele número que sobrou. 
E5.4.5A: 18 vezes o número. 
E3.4.5A: é 10. 
E5.4.5A: que 10. 
... 
E3.4.5A: ou pra ser mais fácil, embora vai ser mais demorado, você pega esse número 

e daí você divide por uma sala, e daí você pega tipo mais um mais um mais um até da. 
E1.4.5A: nossa mais daí vai ser muito difícil. 
E3.4.5A: é mais demorado, mas vai ser mais fácil. Se a gente saber o resultado de 1 

a gente vai saber o resultado de dois. 
... 
E3.4.5A: deu 832 e 212. 
E4.4.5A: nossa. 
E3.4.5A: é o dobro, então quer dizer que a gente já tem o resultado de duas salas 

entendeu, daí eu tava falando pra gente fazer assim. 

 

 
70 Unidade Temática – Grandezas e Medidas: Medidas de Área e Perímetro. 
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Percebemos, neste episódio, possíveis encaminhamentos para encontrar o 

espaço de todas as salas de aula juntas. Depois de o grupo ter definido que as salas 

são do mesmo tamanho, E5.4.5A afirma que é possível multiplicar o número de salas 

de aula pela medida que haviam encontrado para a sala de aula em que estudam. 

Neste momento E3.4.5A apresenta outra ideia para resolver. O que o estudante 

propõe é somar a medida da sala esse número de vezes. Dessa forma, como o 

estudante afirma: “é mais demorado, mas vai ser mais fácil”. 

A tomada de consciência está relacionada à reflexão dos estudantes sobre as 

possíveis formas de resolução de uma mesma situação problema. As duas possíveis 

soluções apresentam formas diferentes de resolver a atividade. Segundo o grupo, 

uma seria mais rápida, porém mais difícil, e a outra seria mais demorada, porém mais 

fácil. Revisitando as atividades do grupo, percebemos que foram utilizadas as duas 

formas para desenvolver a atividade. 

No episódio 45 temos a discussão do grupo G5.5A referente a primeira 

questão, relacionada ao espaço da sala de aula. O episódio ficou extenso, porém foi 

necessário para se entender o contexto do diálogo. 

 

Episódio 45 

E5.5.5A: vamo faze assim, do jeito que eu falei? 
E4.5.5A: como? 
E5.5.5A: medi os palmo nesses quadrados que a gente tem, nesses quadrados. 
E7.5.5A: as cerâmicas. 
E5.5.5A: aí a gente pega, conta quantos quadrados tem e multiplica pelos de um 

quadradinho só. 
... 
E2.5.5A: vai medi os quadradinho, as cerâmica e depois vai? 
E5.5.5A: ó quantos palmo deu? Uma cerâmica? Palmo. 
E1.5.5A: 5. 
E2.5.5A: deu 5. 
E5.5.5A: e as cerâmica tem 30, vamos imagina, então vamos fazer 30 vezes a 

quantidade de palmos que deu... então, vamo faze assim ou não? 
E2.5.5A: sim. 
E7.5.5A: sim. 
E5.5.5A: vamo medi uma cerâmica de perto. 
E1.5.5A: vai contando os quadradinho. 
E5.5.5A: começa por aqui ó, depois nós conta aqui mesmo quantos tem. Deixa eu 

conta aqui a cerâmica, 2 e meio. 
E6.5.5A: 2 e meio? 
E5.5.5A: agora vamo conta assim. 
... 
E5.5.5A: a gente tem que medi o tamanho da cerâmica, pra ver quantos metros tem a 

nossa sala. Metros, centímetros, sei lá. 
... 
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E5.5.5A: alguém tem alguma ideia que não seja a minha? 
... 
E5.5.5A: ó a gente tem que fazer o de largura. 
E1.5.5A: e o de comprimento. 
E5.5.5A: tem que fazer o de comprimento e o de largura. 
... 
E5.5.5A: a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode conta nos pés, quantos 

centímetro tem um pé gente? Ai a gente vê quantos deu 1 pé, quantos pés deu e usa pelo 
tamanho do seu pé. 

... 
E4.5.5A: o meu da 24 e meio. 
E5.5.5A: então gente, vamo com o pé dele? 
E4.5.5A: não o meu não. 
E2.5.5A: o meu também não. 
... 
E1.5.5A: 22, 24 e meio. 
E7.5.5A: o meu da 20. 
E1.5.5A: então faz com o do [E7.5.5A]. 
... 
E7.5.5A: 33 e um pouquinho. 
E5.5.5A: 33 e meio, coloca 33, ó escreve largura e coloca 33. 
E7.5.5A: coloca 33. 
E5.5.5A: ó 20 cm, os 20 cm vezes o espaço que deu. 
... 
E5.5.5A: vai coloca 20 vezes 33, e faz o cálculo. 

 

Inicialmente destacamos neste episódio que E5.5.5A, depois de compreender 

o que a pergunta sugeria que eles fizessem, passa a conduzir o desenvolvimento da 

atividade. No início do episódio, este estudante toma consciência de que pode utilizar 

as cerâmicas para encontrar o espaço da sala: primeiro medindo o tamanho da 

cerâmica (sugerido inicialmente por palmos), depois contar o número de cerâmicas 

que a sala possui e, em seguida, multiplicar pela medida da cerâmica que haviam 

encontrado. 

Quando E5.5.5A verifica que os colegas não entenderam sua ideia, decide 

então utilizar valores fictícios para exemplificar os cálculos, a fim de que o restante do 

grupo também tome consciência desta forma de desenvolver a atividade (“[...] as 

cerâmica tem 30, vamos imagina, então vamos fazer 30 vezes a quantidade de palmos 

que deu. [...]” (E5.5.5A)). O uso de exemplos para possibilitar que um outro 

compreenda sua ideia, denota uma compreensão acurada dessa ideia. Assim como 

no episódio 10, percebemos que a prática da tomada de consciência proporciona ao 

estudante potencializar sua atividade metacognitiva, bem como auxiliar seus colegas 

no desenvolvimento da atividade. 
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Seguindo esta interpretação, identificamos a tomada de consciência de E5.5.5A 

sobre outras possíveis formas de resolução desta situação: “a gente pode fazer um 

monte de coisa. A gente pode conta nos pés, quantos centímetro tem um pé gente? 

Ai a gente vê quantos deu 1 pé, quantos pés deu e usa pelo tamanho do seu pé”. A 

partir desta tomada de consciência é que, por meio do diálogo, o grupo decide utilizar 

a medida do pé para encontrar a medida do lado da sala. Comparando o final do 

episódio e as atividades do grupo, verificamos que os estudantes utilizaram a medida 

de pé de E7.5.5A (20 centímetros) e multiplicaram pelo número de cerâmicas (33 

cerâmicas) para encontrar a medida de um lado da sala, conforme a Figura 67. 

 

 
Figura 68: resolução da atividade 1 (espaço da sala de aula) do estudante E5.5.5A. 

Fonte: dos autores. 

 

No episódio 46 temos o grupo G1.6B discutindo sobre a terceira questão, 

relacionada ao espaço de todas as salas de aula da escola. 

 

Episódio 46 

E5.1.6B: ou, é pra faze tipo assim, 45 virgula 1 e 70 vezes 19. 
E6.1.6B: vezes 19 por que? 
E5.1.6B: porque tem 19 sala e cada sala tem esse tamanho aqui. 

 

Neste episódio identificamos a tomada de consciência quando E5.1.6B explica 

para E6.1.6B que, como ficou definido que as salas de aula têm o mesmo tamanho, 

uma forma de encontrar o espaço de todas as salas de aula é multiplicar o número de 



220 
 

salas (19 salas) pela medida da sala de aula que encontraram (de acordo com 

E5.1.6B, 45,170). 

De fato, o estudante que já compreendeu uma possibilidade de desenvolver a 

atividade, quando auxilia o colega, torna possível que este também tome consciência 

e consiga desenvolver a atividade, graças ao diálogo realizado durante o 

desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática em grupo. É uma pena que 

neste grupo apenas estes dois estudantes conseguiram terminar esta etapa da 

atividade, conforme confirmamos no Quadro 12, mostrando que, aqui, nem todos 

trabalharam como grupo, deixando a atividade incompleta. A Figura 69 mostra a 

atividade desenvolvida por E5.1.6B e E6.1.6B. 

 
Figura 69: resolução dos estudantes E5.1.6B (esquerda) e E6.1.6B (direita). 

Fonte: dos autores. 

 

O episódio 47 apresenta um diálogo entre P3 e E5.5.6B depois que o estudante 

terminou a atividade. 

Episódio 47 

P3: o que você mais gostou da atividade? 
E5.5.6B: na hora do desenho da planta da escola. 
P3: porque? você gosta mais de desenhar? 
E5.5.6B: porque eu gosto muito de desenha esse tipo de coisa. 
P3: e você pretende fazer alguma coisa relacionado a isso? 
E5.5.6B: sim, eu pretendo ser arquiteto. 
P3: legal. 

 

Destacamos neste episódio a reflexão do estudante sobre a interferência de 

sua pretensão para o futuro enquanto desenvolvia a atividade na sala de aula. Da 

mesma forma, o aprendizado na sala de aula pode proporcionar uma reflexão do 

estudante sobre o sonho/pretensão para seu futuro. 

Muitas das nossas escolhas estão relacionadas as nossas aptidões e 

facilidades, até no desenvolvimento de atividades na sala de aula. Esta tomada de 

consciência possibilita que reconheçamos os momentos em que podemos aplicar as 
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habilidades que possuímos, e também momentos onde a dificuldade nos leva a buscar 

informações para além das que já temos, por meio da Modelagem Matemática, seja 

pelo diálogo com o grupo, nas mediações com o colega e o professor, seja no 

relembrar de conteúdos que já foram estudados, seja na busca por conteúdos, 

conceitos, ou ideias que ainda não foram aprendidos. 

 

Apêndice 3 – Termo de Consentimento 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Retorno de P1, da turma 5A 

 

 


