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RESUMO 

 

 

REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA MOBILIZADOS NA 

OBTENÇÃO DO VOLUME DE UM CILINDRO: UMA ATIVIDADE ORIENTADA 

PELOS PRINCÍPIOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

 

AUTORA: Janaína da Silva Corrêa 

ORIENTADORA: Rita de Cássia Pistóia Mariani 

 

 
A presente pesquisa tem como objetivo investigar se e como acadêmicos do curso de Matemática 

Licenciatura da UFSM mobilizam registros de representação semiótica ao explorarem o conceito de 

volume de combustível em um cilindro por meio de três atividades compostas por 10 itens orientadas 

pelos pressupostos da modelagem matemática. Para tanto, toma-se como referencial teórico os 

registros de representação semiótica e a modelagem matemática e como abordagem metodológica a 

pesquisa qualitativa. Por meio da produção e análise dos dados é possível concluir que as atividades 

norteadas pelos pressupostos da modelagem matemática viabilizam a mobilização e exploração de 

diferentes registros de representação semiótica, bem como uma postura investigativa nos participantes. 

As ações desenvolvidas na resolução das atividades permitem aos licenciandos o processo de 

coordenação entre registros de representação do mesmo objeto matemático, evidenciando a apreensão 

do modelo matemático que determina o volume de cilindro na posição horizontal por meio de registros 

figurais, em língua natural, algébricos, simbólicos e gráficos. 

 
 

Palavras-chave: Registros de Representação Semiótica. Volume do Cilindro. Modelagem 

Matemática. Geometria Espacial. 





 

ABSTRACT 

 

 

REGISTER OF SEMIOTIC REPRESENTATION MOBILIZED IN THE 

OBTAINMENT OF THE VOLUME OF A CYLINDER: AN ACTIVITY ORIENTED 

BY THE PRINCIPLES OF MATHEMATICAL MODELLING 

 

 

AUTHOR: Janaina da Silva Corrêa 

ADVISOR: Rita de Cássia Pistóia Mariani 

 

 
The present research aims to investigate if and how students from the Mathematics Undergraduate 

course of the Federal University of Santa Maria (UFSM) mobilize semiotic representations when 

teaching the concept of fuel volume in a cylinder through three activities consisting of 10 items, based 

on assumptions from mathematics modelling. For this, the theoretical background is based on the 

register of semiotic representation theory by Duval (2003, 2004, 2011, 2012), mathematical modelling 

by Biembengut and Hein (2003) and, as a methodological approach, studies on quantitative research 

by Lüdke and André (1986). From the data production and analysis, it is possible to conclude that 

activities based on assumptions of mathematic modelling enable the mobilization and the approaching 

of different registers of semiotics representation, as well as an investigative attitude of the participants. 

The developed actions have allowed the undergraduate students to teach using the coordinating 

register process of representation from the same mathematical object, highlighting their knowledge 

acquisition, necessary in order to understand the different cylinder volume characteristics. 
 

 

Keywords: Semiotic Representation Register. Cylinder Volume. Mathematical Modelling. Space 

Geometry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse no ensino e na aprendizagem da matemática impulsiona pesquisas e 

estudos sobre as diferentes tendências teóricas e metodológicas da Educação Matemática. Em 

busca desses conhecimentos que durante a graduação tive a oportunidade de participar, além 

dos estágios supervisionados obrigatórios, também de programas institucionais que permitiam 

aos licenciandos e futuros professores iniciar ações pedagógicas nas escolas, no espaço da 

sala de aula. 

Um desses programas que participei foi o Pibid - Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência, que objetiva possibilitar ao futuro professor estar em contato direto com 

a escola, suas dependências e os estudantes da Educação Básica. Para tanto, os bolsistas de 

iniciação à docência (BID) contam com um professor supervisor dentro da escola em que são 

inseridos e um coordenador de área na instituição de Ensino Superior a que pertencem. No 

meu caso, participei do Subprojeto Matemática do Centro Universitário Franciscano-Unifra, 

trabalhando em um grupo formado por 15 bolsistas, pesquisando e elaborando atividades a 

serem desenvolvidas em sala de aula. 

Nesse programa, no período de maio de 2011 a dezembro de 2013, fui instigada a 

pesquisar e desenvolver atividades com diferentes recursos e alternativas metodológicas, entre 

elas a modelagem matemática. Na época, assumia o entendimento que a modelagem 

matemática seria capaz de oportunizar situações de pesquisa e experimentação no contexto 

escolar, trazendo à sala de aula uma dinâmica mais eficaz na produção do conhecimento e 

apropriação de conceitos matemáticos, além de desenvolver nos estudantes uma postura mais 

autônoma diante da sua aprendizagem; podendo tornar os estudantes mais críticos, 

participativos por meio das investigações e discussões em aula, segundo Bassanezi (2002). 

Nessa perspectiva, a modelagem matemática pode ser entendida como uma alternativa 

de ensino, um caminho, pois ela “pode despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos 

que ainda desconhece ao mesmo tempo em que aprende a arte de modelar matematicamente” 

(BIEMBENGUT, 1999, p. 36). Assim, consequentemente, possibilita que os 

conceitos/conteúdos da matemática escolar sejam percebidos por meio de aplicabilidades da 

realidade. 

Com o intuito de desenvolver esta pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física PPGEMEF/UFSM ancorada na 

modelagem matemática e para buscar aporte teórico para este estudo, realizamos um 
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mapeamento de trabalhos sobre a modelagem matemática em programas de pós-graduação no 

cenário da Educação Matemática no Brasil. Além disso, aliamos a busca por produções que 

adotaram os registros de representação semiótica como referencial teórico, pois as ideias de 

Duval (2003, 2004, 2011, 2012) possibilitam um estudo cognitivo sobre as atividades de 

modelagem, permitindo elaborar e analisar a constituição do modelo matemático. 

A partir de consultas ao banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), identificamos os trabalhos de Vertuan 

(2007), Silva (2008), Rosa (2009), Tortola (2012) e Silva (2013)1, que expõem atividades, 

discussões e análises das possibilidades de se empregar a modelagem matemática sob a luz de 

uma teoria de registro de representação semiótica. 

Desse modo, procurou-se desenvolver um estudo que trouxesse uma abordagem 

diferenciada aliando a modelagem matemática e a teoria de registros de representação 

semiótica a atividades que atendessem as orientações propostas para o ensino de matemática, 

como, por exemplo, o que está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Pois, segundo 

esse documento “[...] é preciso adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a 

reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de 

problemas e outras competências cognitivas superiores” (BRASIL, 1998, p.103). 

Além disso, segundo Fiorentini (2003, p.9), “hoje, quase todos falam do professor 

como profissional reflexivo, investigador de sua prática, produtor de saberes [...] e principal 

responsável pelo seu desenvolvimento profissional” o que converge com as ideias de Burak 

(2004, p.5) ao afirmar que: 

[...] a modelagem matemática enseja, ainda de forma natural e indissociável, o 

ensino e a pesquisa, pois ao trabalhar com temas diversos, de livre escolha do grupo 

ou dos grupos, favorece a ação investigativa como forma de conhecer, compreender 

e atuar naquela realidade. Desta forma, a modelagem matemática rompe com o 

formato habitual do esquema de trabalho na escola, onde o principal agente do 

processo é o professor. 
 

Dito de outro modo, a modelagem matemática pode favorecer a investigação e o 

raciocínio matemático naqueles que a praticam, além de torná-los seres críticos e ativos no 

próprio ensino. No entanto, torna-se um desafio aos professores realizar a tarefa de modificar 

as próprias práticas e concepções sobre o ensino de matemática. Burak (2004, p.4), ainda, 

descreve que: 

[...] essa forma diferenciada de trabalho pode se constituir em motivo de 

preocupação entre os professores, já que muitas vezes é necessário compatibilizar o 

conteúdo estabelecido para determinada série, que se apresenta logicamente 

                                                 
1Tais produções serão detalhadas no capítulo 4 intitulado “Revisão Bibliográfica: pesquisas que se embasam na 

modelagem matemática e nos registros de representação semiótica”. 
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ordenado, como proposta da Modelagem que preconiza o problema como 

determinante do conteúdo. Isso sem dúvida se apresenta como um grande desafio a 

ser enfrentado e superado, uma vez que as Diretrizes Curriculares Nacionais, ao 

tratar do ensino dessa disciplina na Educação Básica, apontam caminhos que 

desafiam e rompe com a forma usual de se conceber o objeto de estudo, a 

Matemática. Também é verdade que essa ruptura perpassa pela mudança na 

concepção de educação, de ensino e de aprendizagem. 

 

Nesse sentido, é necessário haver preparação e engajamento do professor e dos demais 

integrantes da comunidade escolar, bem como um currículo maleável, com mínimas 

condições para desenvolver a modelagem matemática, pois essa metodologia demanda tempo 

e planejamento. Além disso, torna-se imprescindível que a formação do professor permita 

acesso aos princípios orientadores da modelagem matemática por meio de experiências na 

formação inicial ou continuada. 

Bisognin (2008, p.734) corrobora essa ideia ao ressaltar a relevância da modelagem na 

formação de professores “[...] para que esses tenham oportunidades de vivenciar essa nova 

prática e internalizar uma nova postura para criar, na escola, um ambiente novo de 

aprendizagem”. E, conforme Biembengut e Faria (2009), o número de professores e cursos de 

formação vem cada vez mais fazendo uso dessa metodologia no ensino. 

Porém, a forma de abordar a modelagem depende das condições de que o professor 

dispõe e de seus objetivos, pois o trabalho pode ser desenvolvido com uma aproximação mais 

ou menos efetiva do estudante, em cada etapa do processo. Trata-se de uma escolha do 

professor que depende de sua formação, tempo de preparo para a atividade, da realidade dos 

estudantes e dos objetivos traçados. 

Na modelagem matemática, o professor assume o importante papel de intermediário 

do conhecimento, pois pode conduzir as práticas instigando os alunos à pesquisa, delimitando 

e encaminhando os questionamentos na direção desejada, seja no debate de questões sociais, 

econômicas, fenômenos naturais ou qualquer outra área da ciência a ser modelada, tornando, 

assim, a aprendizagem contextualizada e significativa. 

De acordo com Biembengut e Faria (2009 p. 17), “Embora a modelagem matemática 

na formação de professores não possua um estatuto definido, existem regimentos que 

permitem guiar professores a desenvolverem ensino e pesquisa integrando a matemática a 

outras áreas do conhecimento. 

Bisognin e Bisognin (2009) defendem que: 

 

Na educação superior, principalmente, nos cursos de formação de professores em 

matemática, é preciso ampliar o debate sobre a utilização de novas metodologias de 

ensino e aprendizagem, não apenas em disciplinas da área pedagógica, mas também 
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nas disciplinas que formam o núcleo específico do curso, abrindo espaço para que 

práticas pedagógicas perpassem todas as disciplinas do curso. (BISOGNIN E 

BISOGNIN, 2009, p. 79- 89). 

 

A inserção e a prática da modelagem matemática nas aulas e no currículo de cursos de 

Licenciatura Matemática podem ser exploradas nas disciplinas didático-pedagógicas, mas 

também nas específicas, para que os estudantes possam praticar e se ambientar com essa 

alternativa de ensino. “É por meio da prática cotidiana e dos desafios que esta propõe que os 

professores mobilizam e validam seus conhecimentos acadêmicos e profissionais, ao mesmo 

tempo em que os reestruturam e os desenvolvem.” (CHAVES, SANTOS, 2011, p. 177). 

Diante disso, esta pesquisa objetiva investigar se e como os acadêmicos do Curso de 

Matemática Licenciatura da UFSM mobilizam registros de representação semiótica ao 

explorarem o conceito de volume de combustível em um cilindro por meio de atividades que 

seguem os princípios da modelagem matemática. Tais atividades foram dinamizadas no 

componente curricular Educação Matemática II (MTM1062), que enfatiza o processo de 

ensino e aprendizagem da matemática no Ensino Médio. 

Conforme a 2ª versão revista da Base Nacional Comum Curricular–BNCC (2016, p. 

566), no Ensino Médio deve-se desenvolver a capacidade de “Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas do volume e de área de superfície de cilindros e prismas retos, deduzindo 

expressões de cálculo, aplicando-as, preferencialmente, em situações cotidianas”, o que se 

adéqua ao nosso propósito das atividades de modelagem matemática selecionada. 

Para tanto, a estrutura da nossa pesquisa compreende 7 (sete) capítulos, além das 

referências bibliográficas, anexos e apêndices. No capítulo 1, apresentamos a justificativa, o 

tema e o objetivo do estudo, além da estrutura do texto.  

No capítulo 2, é exposto um breve relato do início da modelagem matemática no 

Brasil, enfatizando entendimentos sobre modelagem na perspectiva de Rodney C. Bassanezi 

(2002, 2015), Dionísio Burak (1992, 2004, 2005), Ademir Caldeira (1998, 2001, 2009), Jonei 

C. Barbosa (2001, 2003, 2004), Maria S. Biembengut (1997, 2016) e BIEMBENGUT; HEIN 

(2003). Desse modo, pretende-se obter subsídios necessários para constituir uma visão geral 

dos caminhos que a modelagem matemática pode tomar dependendo das concepções e 

interpretações assumidas. 

No capítulo 3, discutimos alguns aspectos sobre a teoria de registros de representação 

semiótica, suas transformações de tratamento e conversão, segundo Duval (2003, 2004, 2011, 

2012). Apresentamos, também, algumas relações e contribuições que os registros de 

representação semiótica podem trazer às atividades de modelagem matemática. 
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No capítulo 4, expomos um mapeamento de pesquisas relacionadas ao estudo de 

atividades de modelagem matemática aliadas à teoria de registros de representação semiótica, 

segundo Duval. Nessa explanação, fazemos uma breve análise de 5 (cinco) pesquisas que 

desenvolveram e analisaram atividades de modelagem matemática sob a luz dos registros de 

representação semiótica. 

O capítulo 5, está subdivido em 3 (três) seções. Na seção 5.1, apresentamos o tipo de 

pesquisa realizada, quais os meios utilizados na produção e análise dos dados. Essa seção 

indica o que é relevante em relação aos resultados da pesquisa. Na seção 5.2, detalhamos o 

público participante e o meio acadêmico em que foi dinamizado o estudo, incluindo 

informações sobre onde e em que condições ocorreu a produção de dados. Na seção 5.3, 

expomos, de forma objetiva, os passos seguidos no desenvolvimento da atividade de 

modelagem de acordo com as etapas de construção do modelo matemático, segundo 

Biembengut e Hein (2003). Para tanto, descrevemos o objeto matemático estudado e os 

possíveis caminhos abordados na solução da situação-problema. 

No capítulo 6, detalhamos a atividade de modelagem matemática desenvolvida pelos 

participantes sob a ótica dos princípios da modelagem matemática e dos registros de 

representação semiótica. 
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2 ENTENDIMENTOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo, apresentamos alguns entendimentos sobre modelagem matemática 

como alternativa para o ensino e para a aprendizagem de Matemática em sala de aula. Para 

tanto, buscamos trazer algumas contribuições de Rodney C. Bassanezi (2002, 2015), Dionísio 

Burak (1992, 2004, 2005), Ademir Caldeira (1998, 2001, 2009), Jonei C. Barbosa (2001, 

2003, 2004), Maria S. Biembengut (1997, 2016) e Biembengut e Hein (2003) sobre esse tema. 

Bassanezi defendeu a modelagem como estratégia de ensino de matemática; sua 

proposta em cursos que ministrou para professores foi levar os estudantes a informarem-se 

das atividades de uma região à qual pertenciam, e, a partir desse contato com as questões da 

realidade, levantar problemas de interesse para serem investigados, (BIEMBENGUT, 2009).  

Bassanezi orientou diversos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses em 

Matemática envolvendo a modelagem matemática. Mas também orientou dissertações e teses 

em Educação Matemática com foco na modelagem matemática no ensino. 

As experiências vivenciadas nas ações supracitadas levaram Bassanezi a (re)orientar o 

método, as estratégias, os instrumentos e a (re)pensar a própria pesquisa. No livro que ele 

publicou em 2002, Modelagem no Ensino Aprendizagem, que é adotado em vários programas 

de graduação e pós-graduação no país, é possível perceber que Bassanezi volta seu olhar para 

a Educação Matemática com o foco na modelagem matemática, (BIEMBENGUT, 2009). 

Bassanezi (2002, p.16) expõe que “a modelagem matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 

suas soluções na línguagem do mundo real”. A modelagem matemática no ensino busca, no 

cotidiano, situações culturais, sociais ou econômicas, bem como fenômenos físicos, que 

possam ser problematizados e resolvidos matematicamente. Proporcionando aos estudantes a 

oportunidade de buscar e investigar no seu próprio contexto fenômenos a serem estudados e 

compreendidos por meio de instrumentos matemáticos. 

Nessa mesma obra, Bassanezi (2002) traz as cinco etapas que tornam o processo de 

construção do modelo matemático dinâmico, a saber: 1) Experimentação, 2) Abstração, 3) 

Resolução, 4) Validação, 5) Modificação. No entendimento do autor, a construção do modelo 

matemático é essencial para a resolução do problema. 

Bassanezi (2002, p.24), ainda, defende que a “Modelagem é eficiente a partir do 

momento que nos conscientizamos que estamos sempre trabalhando com aproximações da 

realidade, ou seja, que estamos sempre elaborando sobre representações de um sistema ou 



24 

parte dele”. Desse modo, avalia que o modelo matemático obtido pode ser coerente com a 

situação estudada ou pode não representar de forma eficaz a situação. 

Nessa perspectiva, para Bassanezi (2015), a modelagem matemática é um processo 

que instiga o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, estimulando a criatividade e a 

pesquisa, tornando o estudante mais independente no processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando o processo evolutivo da Educação Matemática, a modelagem traz a 

possibilidade de se ensiná-la de maneira significativa e traz a possibilidade de tornar o 

indivíduo capaz de resolver situações-problema na sua própria realidade educacional, social e 

econômica. 

Além de Bassanezi, outro pesquisador que contribuiu para o desenvolvimento da 

modelagem na Educação Matemática no Brasil foi Dionísio Burak. Esse pesquisador 

graduou-se em Matemática pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (1973), fez mestrado 

em Ensino de Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Rio 

Claro (1987), sob orientação de Bassanezi, com título Modelagem Matemática: uma 

metodologia alternativa para o ensino de Matemática na 5ª série. Nessa pesquisa trabalhou 

com atividades de modelagem em sala de aula e com a formação de professores. 

Burak concluiu o doutorado pela Universidade Estadual de Campinas em 1992; em 

sua tese de doutorado, define a modelagem matemática como um “conjunto de procedimentos 

cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos 

presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões”. 

Nesse momento, o autor priorizou a construção de um modelo que pudesse representar um 

fenômeno (situação-problema), e responder a questão levantada. Burak (1992) mantinha as 

influências das ideias de Bassanezi, que ainda se apoiava na modelagem matemática apenas 

como aplicação dos conceitos matemáticos em problemas da realidade. 

Em 2004, o mesmo pesquisador passa a considerar que o processo de modelagem 

matemática possa atuar no desenvolvimento social e na atividade de exercer a cidadania de 

cada indivíduo e na sua tomada de decisão para resolver problemas de seu contexto. Devido a 

experiências vividas em sala de aula e ao conhecimento acumulado sobre as percepções do 

trabalho com a modelagem matemática, o autor percebe a modelagem sob uma visão 

diferenciada da até então abordada e passa a tomar a modelagem matemática numa 

perspectiva mais sociocrítica (BURAK 2005).  

Nessa nova compreensão adotada da modelagem como alternativa metodológica para 

o Ensino de Matemática, o autor entende que seus objetivos, 
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[...] perseguiam a meta de desenvolver um trabalho que buscasse tornar o ensino de 

Matemática mais significativo, mais dinâmico que destacasse o aluno como 

construtor do próprio conhecimento. A ideia não era apenas tratar da Matemática 

como uma ciência, mas como um processo capaz de ajudar o aluno a construir o 

conhecimento matemático valendo-se do interesse que o assunto poderia despertar, 

tornando-os autônomos, capazes de pensar e construir estratégias próprias para 

resolver as situações. (BURAK, 2005, p.36). 

 

Com essa perspectiva, Burak (2004) sugere cinco etapas para elaboração das 

atividades de modelagem matemática: 1) escolha do tema, 2) pesquisa exploratória, 3) 

levantamento dos problemas, 4) resolução dos problemas e o desenvolvimento do conteúdo 

matemático no contexto do tema e 5) análise crítica das soluções. Essas etapas são conduzidas 

levando-se em consideração dois princípios propostos pelo autor, que são: a) o interesse do 

grupo, e b) a obtenção de informações e dados do ambiente. Isto é, poder escolher o que 

gostaria de estudar, poder se manifestar, debater e propor, demonstrar de uma forma 

diferenciada o ensino e aprendizagem, uma nova postura do professor. 

Burak (2005) compreende que isso tudo desenvolve o interesse pela atividade e 

consequentemente o sucesso da aprendizagem. Para Burak (2005, p. 43) a “Modelagem 

Matemática, ao eleger o interesse do aluno como princípio, rompe com a forma usual de se 

deflagrar o processo de ensino na maioria das escolas”. 

Desse modo, a atividade de modelagem que parte do interesse do aluno pode tornar-se 

mais significativa diante da apreensão dos conceitos matemáticos, pois faz com que os 

professores mudem a postura diante dos estudantes e se disponham a participar do processo 

de ensino junto com os estudantes. Esse estilo de agir contraria a dinâmica usual das aulas de 

Matemática que geralmente são centradas e sustentadas apenas pelo professor, e que agora 

conta com a participação do estudante no processo de aprendizagem. 

Outro pesquisador que compartilha de uma visão sociocrítica2 da modelagem 

matemática é Ademir Caldeira, talvez por estar em contato com as ideias dos pesquisadores 

supracitados, pois Caldeira também se graduou em Licenciatura em Matemática em 1987 e 

fez mestrado em Educação Matemática (1992) pela UNESP/Rio Claro, na mesma época em 

que Burak concluía sua tese. 

Além disso, Caldeira cursou doutorado em Educação pela UNICAMP (1998), 

defendendo uma pesquisa intitulada Educação Matemática e Ambiental: um contexto de 

mudanças, orientado por João Frederico da Costa Meyer. Caldeira (1992) expõe a modelagem 

                                                 
2 A perspectiva sociocrítica enfatiza o “papel da matemática na sociedade e afirma a necessidade de apoiar o 

pensamento crítico sobre o papel da matemática na sociedade, ocupa-se com a análise da natureza dos modelos 

matemáticos e seu papel na sociedade”. (SANTOS, 2008, p. 349).  
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matemática com ênfase na Educação Ambiental. Para tanto, relata um curso para professores 

de Educação Básica e projetos a serem desenvolvidos por esses professores em suas salas de 

aula. Segundo o autor, que ressalta a importância do desenvolvimento integral do estudante, 

 

É necessário que a aprendizagem da matemática, partindo da realidade do aluno 

contextualizado sócio e culturalmente, proporcione múltiplas alternativas que o leve 

a desenvolver o pensamento lógico, a criatividade, a aprender os conceitos e 

construir estruturas matemáticas, enfatizando não só os conceitos matemáticos mas 

usando-os na compreensão da dinâmica da realidade sócio-histórico-cultural. 

(CALDEIRA, 1998, p. 21). 
 

Caldeira (1998) defende que tratar de problemas ambientais pode instigar alunos e 

professores a explorar matematicamente seu próprio meio, contextualizando assuntos da 

realidade da comunidade e trazendo benefícios ao processo da construção do conhecimento. O 

autor busca desmistificar a matemática como disciplina isolada das outras áreas, mostrando 

que podem surgir e serem trabalhados, juntamente com a matemática em sala de aula, 

elementos da biologia, geografia, física, etc. A interação desses elementos pode aprimorar o 

processo de ensino e aprendizagem, dando condições aos estudantes e professores de tornar as 

discussões em sala de aula mais críticas em relação a sua realidade, tanto no contexto escolar 

quanto fora dele. 

Em Caldeira (2001), o autor define a modelagem matemática em três fases, sendo a 

primeira,  

 

[...] formulação da questão, em que a postura crítica se revela no instante em que se 

selecionam os aspectos essenciais de cada problema, para incluí-los no modelo 

matemático [...] Esta formulação inclui tanto o estabelecer a questão em si, quanto 

apresentar sua expressão numa línguagem do universo matemático. [...] a segunda 

fase, dita resolução. A resolução do problema expresso matematicamente é, 

evidentemente, aproximada. Aqui, também, se faz necessária a visão crítica do 

instrumental matemático adequado. A terceira fase da modelagem consiste na 

sequência dessa última consideração sobre os resultados matemáticos. Além da 

avaliação do resultado matemático para o problema estudado, faz-se necessária uma 

avaliação crítica da adequação dessa solução como resposta aos anseios da 

comunidade: seus problemas, sua vida, sua qualidade de vida, o seu ambiente. 

(CALDEIRA 2001, p. 162, grifos do autor). 

 

Todo esse processo de formulação, resolução e avaliação de uma determinada 

situação, implica uma tomada de decisão, um compromisso crítico que leva o estudante ou 

indivíduo envolvido a pensar sobre o seu contexto para solucionar alguma questão. E faz-se 

necessário voltar ao início do processo, em que foi formulada a contextualização da situação 

de partida, para ser repensada e avaliada matematicamente até que sejam esgotadas todas as 
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possibilidades de resolução desta questão. É um processo dinâmico, que envolve os 

estudantes e/ou a comunidade a participar ativamente das problemáticas de sua realidade. 

Para Caldeira (2009, p.45), a “Modelagem Matemática, como método de ensino-

aprendizagem faz, sustentada pela epistemologia sujeito-objeto, dar entendimento quantitativo 

a problemas da realidade do estudante, buscando significados nas experiências do cotidiano”. 

O autor ressalta a importância do conhecimento matemático no cotidiano do estudante, para 

resolver problemas de sua própria realidade. 

O processo de desenvolvimento da modelagem em sala de aula “é dinâmico e permite 

ao estudante criar, ele pode também inventar algoritmos de resolução ou criar algum 

procedimento matemático, advindo de sua vida fora da escola, para resolver determinadas 

situações”, (2009, p.46). O autor defende que a modelagem matemática é uma metodologia 

dinâmica e investigativa e pode ser conduzida pela autonomia crítica do indivíduo, uma vez 

que o mesmo faz uso de seu conhecimento prévio para tomada de decisões. 

Ainda, na visão sociocrítica da modelagem matemática, surgem os entendimentos de 

Jonei Cerqueira Barbosa, que possui graduação em Matemática pela Universidade Católica do 

Salvador, em 1997 e doutorado em Educação Matemática pela UNESP/Rio Claro, em 2001. 

A pesquisa elaborada no doutorado deu origem à tese intitulada Modelagem Matemática: 

concepções e experiências de futuros professores, orientada pelo professor Marcelo Borba. 

Barbosa não possui relação com os pesquisadores supracitados a não ser o fato de concluir o 

doutoramento na mesma instituição, UNESP/Rio Claro, instituição onde alguns desses 

pesquisadores também realizaram estudos com modelagem matemática. 

Barbosa (2001a) defende uma perspectiva da modelagem matemática na qual o 

estudante possui total liberdade para desenvolver seu conhecimento. Segundo o autor, 

 

Modelagem pode ser entendida em termos mais específicos. Do nosso ponto de 

vista, trata-se de uma oportunidade para os alunos indagarem situações por meio da 

matemática sem procedimentos fixados previamente e com possibilidades diversas 

de encaminhamento. Os conceitos e ideias matemáticas exploradas dependem do 

encaminhamento que só se sabe à medida que os alunos desenvolvem a atividade. 

(BARBOSA, 2001a, p.5) 

 

A perspectiva sobre a modelagem que Barbosa chama de corrente sociocrítica, ressalta 

que as atividades devem potencializar e instigar a reflexão sobre a própria matemática, a 

modelagem matemática e seu significado para sociedade em questão. Barbosa (2001a) 

argumenta que cada atividade desenvolvida de modelagem deve ser um espaço em que os 

estudantes possam construir conhecimento matemático ao mesmo tempo em que exercitam 



28 

seu pensamento crítico em relação a todo o processo. Essa maneira aberta de se trabalhar a 

modelagem permite que a formulação de um modelo matemático propriamente dito não seja o 

foco principal. 

Barbosa (2003) compreende a modelagem matemática como ambiente de 

aprendizagem, pois nela existem aspectos que levam o estudante e o professor à discussão e à 

investigação do tema abordado, proporcionando a aplicação de conceitos matemáticos 

necessários ao longo da atividade. Para ele, o ambiente de modelagem, 

 

[...] está associado à problematização e investigação. O primeiro refere-se ao ato de 

criar perguntas e/ou problemas enquanto que o segundo, à busca, seleção, 

organização e manipulação de informações e reflexão sobre elas. Ambas as 

atividades não são separadas, mas articuladas no processo de envolvimento dos 

alunos para abordar a atividade proposta. Nela, podem-se levantar questões e 

realizar investigações que atingem o âmbito do conhecimento reflexivo. 

(BARBOSA, 2003, p.4). 
 

Pode-se afirmar que, a partir das ideias de Barbosa (2003), a modelagem matemática é 

uma investigação matemática, pois ela ocorre por meio da produção de informações, 

conceitos, ideias e algoritmos desse componente curricular. O ambiente de modelagem 

matemática pode mobilizar os alunos a trabalharem com teorias matemáticas, usar de 

conceitos matemáticos para resolver uma situação-problema, extraída da realidade, utilizando 

a matemática para investigar as possibilidades de resolução. 

De acordo com Barbosa (2004), as atividades de modelagem matemática podem ser 

apresentadas aos estudantes por diferentes maneiras, podendo ser classificada em três casos, 

como explica o Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 – Quadro demonstrativo dos casos de modelagem, segundo Barbosa (2004) 

 

 
 

Fonte: Barbosa (2004). 

 



29 

Os três casos esboçam a maleabilidade da modelagem matemática para a aplicação no 

contexto escolar, segundo o autor. Essa escolha estará relacionada, ainda, com a 

disponibilidade de tempo que cada atividade requer, com o tipo de pesquisa a ser realizada, 

quais materiais serão necessários, com número de alunos por turma e com o ritmo de trabalho 

dos alunos envolvidos. Ainda depende do conhecimento e preparo do professor em relação 

aos encaminhamentos do processo de modelagem, visto que o caso 3 possui uma condição de 

trabalho bem aberta, o que necessita de muita habilidade e conhecimento sobre o assunto do 

professor para conduzir e delimitar esses encaminhamentos. 

Ainda, sobre a modelagem matemática em sala de aula, sobre o desenvolvimento de 

atividades de modelagem e a construção de modelos matemáticos, serão expostos a seguir os 

caminhos de Biembengut e Hein (2003), os quais são adotados neste estudo, por nos 

identificarmos com suas ideias e etapas para a construção do modelo matemático, sua visão 

sobre os benefícios e objetivos da modelagem matemática para o ensino de matemática. Essas 

ideias são aqui explanadas focando as etapas da construção de um modelo matemático em 

uma atividade pedagógica. 

Biembengut dedicou suas pesquisas à matemática aplicada e à modelagem 

matemática. Em seu mestrado orientado pelo professor Rodney C. Bassanezi desenvolveu a 

pesquisa intitulada Modelagem Matemática como Método de Ensino Aprendizagem de 

Matemática em cursos de 1º e 2º graus (1990). Em sua tese de doutoramento intitulada 

Qualidade de ensino de matemática na Engenharia: uma proposta metodológica e curricular 

(1997), sob a orientação de Edson Pacheco Paladini e coorientação de João Frederico Meyer, 

também trabalhou com a modelagem matemática. Além disso, Biembengut possui diversas 

publicações divulgando a modelagem matemática entre artigos, livros, organização de livros 

entre outros. Foi, também, uma das idealizadoras do Centro de Referência em Modelagem 

Matemática no Ensino–CREMM. 

Biembengut (1997), em sua tese de doutorado, traz a seguinte definição da modelagem 

matemática, 

 

Modelagem Matemática é o processo envolvido na obtenção de um Modelo. Este 

processo, sob certa ótica, pode ser considerado artístico, visto que para se elaborar 

um modelo, além de conhecimento apurado de matemática, o modelador deve ter 

uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, 

discernir que conteúdo matemático melhor se adapta e senso lúdico para jogar com 

as variáveis envolvidas. (BIEMBENGUT, 1997, p. 83) 
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Posteriormente, Biembengut e Hein, na publicação Modelagem matemática no ensino 

(2003), exibem a mesma definição e acrescentam que a modelagem matemática “[...] é assim, 

uma arte, ao formular, resolver e elaborar expressões que valha não apenas para uma solução 

particular, mas que também sirvam, posteriormente, para outras aplicações e teorias” 

(BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p.12). Assim, o objetivo de elaborar um modelo matemático 

através da modelagem pode ser explicativo, pedagógico, de previsão entre outros. 

O desenvolvimento de modelagem em sala de aula, segundo Biembengut e Hein 

(2003), aborda uma série de eventos que favorecem a aprendizagem dos estudantes, 

 

A modelagem matemática no ensino pode ser um caminho para despertar no aluno o 

interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece ao mesmo tempo em 

que aprende a arte de modelar matematicamente. Isso porque é dada ao aluno a 

oportunidade de estudar situações-problemas por meio da pesquisa, desenvolvendo 

seu interesse e aguçando seu senso crítico. (BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p. 18). 

 

A modelagem matemática oferece aos estudantes a oportunidade de aprender a 

pesquisar novos conceitos matemáticos, envolver-se ativamente no processo de construção do 

seu próprio aprendizado, o que pode gerar maior interesse nas atividades escolares. É um 

processo que acontece diariamente, basta uma situação-problema em que sua solução requeira 

criatividade, intuição e ferramental matemático. Nessa perspectiva, a modelagem matemática 

apresenta grande importância em qualquer nível escolar (BIEMBENGUT; HEIN, 2003). 

Quando se fala em modelagem matemática, a primeira coisa que vem a mente é 

modelo, modelar um fenômeno, transformar algo em modelo. Um modelo de algo que pode 

ser estudado, analisado, podendo servir de exemplo de estudos futuros ou previsão de 

acontecimentos físicos, econômicos ou socioculturais. Em Biembengut (2016, p.88), “O 

modelo é entendido, em geral como meio para representar algo, tomar decisão ou ser utilizado 

heuristicamente para conhecer melhor a situação-problema.” Ou seja, é o modelo produzido 

na atividade de modelagem que nos dá subsídio para compreender o fenômeno ou problema 

estudado. 

O processo da construção do modelo matemático acontece com a seleção de variáveis 

pertinentes à situação-problema estudada e seu comportamento é investigado no decorrer de 

todo procedimento. Isso permite a elaboração de um esboço da situação em questão 

envolvendo a transição de uma línguagem natural para uma línguagem matemática 

(BIEMBENGUT; HEIN, 2003). O modelo pode-se dizer que é a representação de uma visão 

mais polida da situação-problema abordada. Usa-se o modelo para que se possa acessar e 
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retratar de maneira palpável uma possível solução para o questionamento a ser respondido, 

podendo não representar a totalidade da situação estudada. 

Biembengut e Hein (2003, p.13), salientam, ainda, que “Um modelo pode ser 

formulado em termos familiares, utilizando-se expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, 

gráficos ou representações geométricas, equações algébricas, tabelas, programas 

computacionais, etc.”. Assim, no desenvolvimento de atividades de modelagem matemática, 

acontece a obtenção do modelo matemático que pode ser apresentado por diferentes 

representações na línguagem matemática. O modelo matemático torna-se então a possível 

solução de uma situação-problema e para que daí então ocorra uma tomada de decisão em 

relação ao problema estudado. 

Os mesmos autores apresentam alguns objetivos da modelagem matemática para o 

ensino de matemática e sua inserção em qualquer nível escolar, a saber: aproximar outras 

áreas do conhecimento à Matemática; enfatizar a importância da Matemática para a formação 

do aluno; despertar o interesse pela matemática ante a aplicabilidade; melhorar a apreensão 

dos conceitos matemáticos; desenvolver a habilidade para resolver problemas e estimular a 

criatividade. E, para desenvolver atividades de modelagem matemática e elaborar o modelo 

matemático, precisamos seguir alguns procedimentos determinados por Biembengut e Hein 

(2003), a saber: Interação (reconhecimento e familiarização), Matematização (formulação e 

resolução) e Modelo matemático (interpretação e validação). 

Interação (reconhecimento e familiarização): depois de já escolhido o tema de estudo, 

é preciso fazer um reconhecimento e familiarização do assunto de modo direto ou indireto; o 

estudo pode ser feito em jornais, revistas especializadas, internet, estudo de campo, 

entrevistas com especialistas, experimentos, etc. Segundo Biembengut (2016), nessa etapa, 

também, ocorrem dois processos que são a percepção e apreensão. 

Nesse momento de discussão sobre o tema, os estudantes precisam ser motivados a 

expressar suas percepções sobre o que estão pesquisando, as línguagens e símbolos inseridos 

no tema de pesquisa e a apreender tais conhecimentos para que auxiliem na elaboração do 

modelo. As línguagens e símbolos identificados no decorrer da pesquisa podem ser de cunho 

matemático, histórico, linguístico geográfico, químico, biológico, etc. 

Biembengut (2016, p. 192), diz que “Para que os estudantes percebam e apreendam 

melhor os diversos dados e informações a respeito do tema/assunto, captem destes dados 

eventos ou ideias e os misturem e relacionem com o que já conhecem”. Os estudantes devem 

praticar o exercício de perceber e apreender as informações identificadas e fazer conexões 
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com o que já sabem sobre o assunto, desse modo se familiarizam com tema o de pesquisa e 

facilmente levantam indagações e questionamentos sobre o tema abordado. 

Matematização (formulação e resolução): nesta etapa os estudantes são mais 

desafiados no que diz respeito ao conhecimento matemático. Etapa complexa, em que os 

estudantes, com o auxílio do professor, são instigados a formular o problema da situação 

estudada e encontrar uma solução adequada através de um modelo. 

Na formulação do problema, devem-se classificar as informações obtidas na interação, 

relevantes ou não, fatos e eventos envolvidos; decidir quais variáveis e constantes serão 

relevantes na formulação de hipóteses; selecionar símbolos apropriados às variáveis e 

descrever a relação entre essas informações em termos matemáticos. Essa descrição da 

relação entre as informações obtidas, as variáveis, as constantes, os eventos envolvidos na 

formulação do problema que caracteriza a resolução do problema. Nessa etapa os estudantes 

fazem uso do ferramental matemático que possuem, ou que precisam aprender e pesquisar, 

que permitirá a dedução do modelo. 

Em Biembengut (2016, p.196), essa etapa vem descrita como Compreensão e 

Explicitação, segundo a autora, “O elo entre a percepção e o conhecimento é a compreensão”. 

Nessa etapa é que os estudantes irão compreender realmente a situação-problema e sua 

complexidade, suas variáveis e eventos. A partir dessa compreensão poderá expressar a 

relação entre seus dados na forma de modelo. Essa compreensão e explicitação se tornam 

menos difícil se o estudante se mostra interessado no assunto. 

Sobre essa etapa Biembengut (2016, p.197) esclarece que, 

 

Baseados na conceituação sobre o processo cognitivo, esta etapa consiste em 

levarmos os estudantes a identificar alguns elementos do tema/assunto no sentido 

quantitativo e qualitativo e, com base nas ideias as quais eles já possuem, ensinamo-

los a inteirarem-se do que ainda desconhecem. Conhecimento que faz parte do 

conteúdo curricular e também não curricular, mas que estão presentes, se julgarmos 

relevantes e se os estudantes se mostrarem interessados.  

 

Modelo matemático (interpretação e validação): elaborado um modelo matemático que 

expresse a resolução da situação-problema, é preciso fazer uma interpretação e validação 

deste, ou seja, uma avaliação do modelo elaborado. Assim, faz-se uma interpretação do 

modelo e verifica-se o nível de aproximação desse modelo à situação estudada e a 

confiabilidade deste. Também, se verifica se é o modelo mais adequado para responder a 

questão levantada e a outras questões semelhantes. 

Caso o modelo não seja adequado, retorna-se a segunda etapa, matematização, para 

verificar as hipóteses e variáveis. O processo de seleção de variáveis e eventos possíveis 
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envolvidos se torna, talvez, o que mais requer atenção dos envolvidos, pois a partir deles é 

que serão feitos os questionamentos e hipóteses sobre a situação-problema. 

Nessa etapa, de acordo com Biembengut (2016, p.203), acontece a significação e 

expressão, que “é o processo de avaliar a validade do modelo e, a partir deste processo de 

validação, verificar o que foi apreendido do processo e aprendido dos conteúdos curriculares e 

não curriculares.”. Ou seja, não apenas avaliar o modelo, mas, especialmente, todo o processo 

de modelagem matemática realizado pelos estudantes em conjunto com o professor. 

Nesse momento, durante a avaliação do modelo e também da atividade de modelagem, 

em que acontecem as discussões entre os grupos, colegas e professores sobre o processo de 

formulação do modelo é que surgem outros questionamentos e hipóteses acerca do problema 

e, em outro momento, devem ser analisados e respondidos. Os estudantes são instigados a 

expressar suas ideias e experiências, tornando-os mais críticos, autônomos e ativos no próprio 

processo de ensino e aprendizagem, (BIEMBENGUT; HEIN 2003). 

Assim, de acordo com esses autores, a modelagem matemática permite a capacidade 

de desenvolver competências e habilidades necessárias no processo de ensino e aprendizagem 

de matemática, tais como: levantamento de informações, seleção de variáveis pertinentes, 

interpretação e organização dessas variáveis e obtenção de um modelo matemático. Nessa 

perspectiva, no decorrer dos encaminhamentos das atividades de modelagem matemática e 

obtenção do modelo matemático, são abordados diferentes registros de representação 

semiótica para comunicar, desenvolver e analisar o processo de construção e o próprio 

modelo, podendo ser representado por registros algébricos, tabulares, figurais, numéricos, 

gráficos, língua natural, língua escrita, etc. Os registros de representação semiótica nas 

atividades de modelagem matemática serão discutidos no próximo capítulo. 
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3 REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo, abordamos a função e a importância das representações semióticas no 

desenvolvimento das atividades matemáticas. Também, abordaremos alguns pontos da teoria 

de registros de representação semiótica associados à elaboração de modelos matemáticos que 

emergem em atividades de modelagem matemática. 

De acordo com Bisognin e Bisognin (2015, p. 109), 

 

Acredita-se que a Modelagem Matemática pode proporcionar a criação de imagens 

conceituais ricas, que podem contribuir para a aprendizagem de novos conceitos de 

forma significativa. As múltiplas representações que a construção de modelos 

proporciona permitem que os estudantes, em diferentes momentos, possam evocá-

los e assim possibilita que novos conceitos sejam apreendidos. 

 

Nessa perspectiva, durante a construção de um modelo matemático surgem diferentes 

indagações sobre os encaminhamentos adotados e sua validade para a situação estudada, 

desde as interpretações das informações a escolha das variáveis até as representações dos 

objetos matemáticos mobilizados. Além disso, tais representações podem ser vistas como 

subsídios para novas representações que podem servir de auxílio a cada atividade de 

modelagem desenvolvida (BISOGNIN; BISOGNIN, 2015). 

Essa ideia de que de modelos matemáticos necessitam de diferenciadas representações 

para sua elaboração podem ser corroborada por Damm (1999) quando esta destaca que, 

 

Em matemática toda comunicação se estabelece com base em representações, os 

objetos a serem representados são conceitos, propriedades, estruturas, relações que 

podem expressar diferentes situações, portanto para seu ensino devemos levar em 

conta as diferentes formas de representação. (p. 135). 
 

As representações têm a função de comunicar pensamentos e ações do ser humano 

durante as atividades cognitivas e representações matemáticas possibilitam acessar os objetos 

matemáticos e contribuem para a formalização do pensamento matemático. Desse modo, o 

acesso ao objeto matemático é realizado através de sua representação, pois “[...] não existe 

conhecimento matemático que possa ser mobilizado por uma pessoa, sem o auxílio de uma 

representação” (DAMM, 1999, p.137). Ou seja, para acessar e conhecer as propriedades de 

um determinando objeto matemático, é preciso conhecer suas representações e relacioná-las. 
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Todas as formas de representação não são apenas essenciais à comunicação dos 

objetos, mas de vital importância a toda atividade cognitiva do pensamento (DAMM, 1999), 

pois facilitam a compreensão da transição entre os diferentes tipos de línguagens utilizadas 

durante atividades matemáticas. Como, por exemplo, no desenvolvimento de atividades de 

modelagem matemática que parte da realidade para a línguagem matemática, promovendo a 

comunicação e a compreensão dos diferentes tipos de representações matemáticas tais como 

tabelas e gráficos. 

Segundo Duval (2004), há três tipos de representação, as quais possuem características 

diferentes nas atividades cognitivas do ser humano: as representações mentais que incidem 

em um conjunto de imagens e concepções que podemos projetar sobre um objeto ou situação 

e possui a função de objetivação; as representações internas ou computacionais, que possuem 

a função de execução automática de uma tarefa, ligada ao tratamento de informação; e as 

representações semióticas (externas), que são constituídas pelo emprego de signos que 

pertencem a um sistema de representação específico, tendo a função de externar as 

representações mentais. 

As representações semióticas, que possuem fundamental importância em uma 

atividade matemática, de acordo com Silva (2008, p. 46) “cumprem as funções de objetivação 

e de expressão, realizando de alguma forma uma função de tratamento, no entanto esse 

tratamento é intencional. Elas são externas e conscientes da pessoa”. Além disso, as 

representações semióticas 

 

[...] são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema 

de representações que tem inconvenientes próprios de significação e de 

funcionamento. Uma figura geométrica, um enunciado em língua natural, uma 

fórmula algébrica, um gráfico são representações semióticas que exibem sistemas 

semióticos diferentes. (DUVAL, 2012, p.269). 

 

As representações semióticas mobilizadas na matemática são denominadas registros 

de representação semiótica, pois, segundo Duval (2011), um registro é um sistema semiótico, 

que não funciona como código nem como sistema formal. Os registros se caracterizam pelas 

operações cognitivas específicas que ele permite efetuar como mobilização e a apreensão dos 

objetos matemáticos. Tais registros de representação podem se apresentar de diversas formas, 

como registro de representação em língua natural, figural, tabular, algébrica, numérica, 

gráfica, etc. 

“Há uma pluraridade de registros de representação de um mesmo objeto, e a 

articulação desses diferentes registros é condição para a compreensão em matemática, embora 
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várias abordagens didáticas não levem em conta esse fato”. (DUVAL, 2003, p. 31). Por 

exemplo, uma função pode ser descrita com um registro de representação em língua natural 

(função linear), um registro de representação simbólica  ou , ou ainda pode-se 

utilizar um registro de representação gráfica (o desenho do gráfico da função). 

Diante disso, Silva (2008, p. 43) ressalta a importância de se distinguir o objeto 

representado de sua representação, 

 

Para ensinar conceitos, propriedades, estruturas e relações advindas dos objetos 

matemáticos, é preciso levar em consideração as diferentes formas de representação 

desses objetos. O que se estuda e se ensina são as representações dos objetos 

matemáticos e não os próprios objetos matemáticos.  

 

Duval (2003) defende que as representações semióticas são de extrema importância 

para o desenvolvimento do pensamento matemático, pois é na mobilização de diferentes 

registros de representação semiótica de um mesmo objeto matemático que se dá a 

originalidade e aprendizagem da atividade matemática. Ainda que, “uma representação é 

parcial ao seu objeto, para a compreensão em Matemática, é importante que o sujeito que 

aprende faça a coordenação de diferentes representações associadas a um mesmo objeto 

matemático” (SILVA, 2008, p. 48).  

A autora supracitada ainda afirma que “esse fato contribui para uma reorganização do 

pensamento da pessoa e influencia em sua atividade cognitiva. Nesse sentido, as 

representações semióticas são essenciais para a compreensão dos conceitos matemáticos” (p. 

47), pois, 

 

Um único registro de representação pode não contemplar todas as características dos 

objetos matemáticos em estudo, promovendo uma compreensão parcial do conceito 

matemático. A representação algébrica, por exemplo, não deixa transparecer bem 

como se comporta o crescimento e o decrescimento da função. (SILVA, 2008, p. 55) 

 

Para a compreensão dos objetos matemáticos, Silva (2008) assume que a coordenação 

entre registros de representação semiótica é um processo que pode não se realizar 

espontaneamente a quem aprende. Há ocorrências em que os indivíduos podem efetuar 

conversões de um registro para outro sem perceber que eles abordam diferentes características 

do mesmo objeto matemático. Corroborando essa ideia, Vertuan (2007, p. 28) indica que “a 

criatividade e o conhecimento do aluno se aprimoram muito mais na utilização de diferentes 

registros do que na formação de um registro e no tratamento deste”. 
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Assim, podemos identificar que cada registro de representação pode contemplar 

propriedades distintas de um mesmo objeto. Conforme os estudos de Duval (2011), “o que é 

matematicamente essencial em uma representação semiótica são as transformações que se 

podem fazer, e não a própria representação” (p. 68), ou seja, a possibilidade de transitar e as 

transformações entre os diferentes registros de representação semióticas referentes ao mesmo 

objeto. 

Silva (2013, p.98) enfatiza que: “Para que um sistema semiótico possa ser considerado 

um registro de representação, ele deve preencher as três atividades cognitivas fundamentais 

que são: a formação de uma representação identificável, o tratamento e a conversão”. De 

acordo com a teoria de Duval (2003), uma representação identificável pode ser um enunciado 

de uma frase (compreensível na língua dada), a elaboração de um texto, o desenho de uma 

figura, a elaboração de um esquema ou a escrita de uma fórmula, entre outros. 

O tratamento e a conversão são transformações internas e externas, respectivamente, 

aos sistemas representacionais. A maneira de pensar em matemática, seja na maneira de 

raciocinar ou mesmo de visualizar, está ligada às transformações que as representações 

semióticas podem sofrer, ou seja, em seus tratamentos ou conversões. De acordo com Duval 

(2012, p. 272), 

 

O tratamento de uma representação é a transformação desta representação no mesmo 

registro onde foi formada. O tratamento é uma transformação interna a um registro. 

A conversão de uma representação é a transformação desta função em uma 

interpretação em outro registro, conservando a totalidade ou uma parte somente do 

conteúdo da representação inicial. A conversão é uma transformação externa ao 

registro de partida. 

 

O tratamento é a transformação menos complexa, pois permanece no mesmo sistema, 

como cálculo aritmético e cálculo algébrico, em que o registro de partida está no mesmo 

sistema de representação do registro de chegada. A conversão é mais complexa, implica em 

mudar o sistema de representação do objeto matemático estudado (registro de saída) em outro 

registro de representação (registro de chegada). 

É a partir da mobilização das transformações dos registros de representação semiótica 

que acontece a conceitualização de objetos matemáticos. Duval (2012) destaca que o processo 

de ensino não pode privilegiar somente o tratamento, pois somente ele não permite a 

conceitualização, é na conversão das representações de um sistema semiótico para outro que 

haverá uma operação cognitiva a qual possibilitará a compreensão dos objetos matemáticos. 
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Silva (2013) enfatiza que a complexidade das conversões é responsável pela maioria 

das dificuldades da aprendizagem matemática, 

 

A atividade de conversão pode parecer simples ou complexa, podendo levar o 

sujeito a uma distorção de imagens e, com isso, ver coisas diferentes a partir das 

representações. Isso pode acontecer caso ele reduza o objeto ao conteúdo de 

representação, duas escritas diferentes de um mesmo número são, então, vistas como 

dois números diferentes. (SILVA, 2013, p. 99) 

 

Para exemplificar melhor essas duas transformações, apresentamos um exemplo de 

cálculo de volume de um cilindro, em que se parte de um enunciado em língua natural para 

uma representação figural da questão; esse processo se dá por meio de uma conversão de 

registro em língua natural para registro figural, como segue no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Conversão do registro em língua natural para o registro figural 

 

 
 

Fonte: Construção da autora  
 

Para determinar o volume total da lata, adotamos a expressão do volume de cilindro 

, onde  é área da base circular,  e  a altura do cilindro, no caso a lata. 

Consideramos  e substituímos os demais valores expostos no enunciado. Para 

responder a segunda questão, isto é, a altura que o volume do óleo ocupa na lata, tomamos o 

volume total do líquido, ou seja,  e determinamos o valor da incógnita . Em 

ambos os casos a solução foi obtida por meio de tratamentos no registro numérico, conforme 

a figura que segue. 
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Quadro 3 – Tratamento no registro de representação numérico 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Segundo Vertuan (2007, p. 23), “o tratamento realizado apresenta regras próprias de 

funcionamento, advindas do registro em que é realizado”, este depende em que sistema de 

representação no qual o indivíduo está realizando a transformação, pois, “sua natureza e 

número variam muito de um registro a outro”. Assim, podemos admitir que as possíveis 

dificuldades encontradas em realizar alguns tratamentos dependem do registro em que ele é 

feito. 

De acordo com Duval (2011), as atividades matemáticas mobilizam sempre, de 

maneira explícita ou implícita, esses dois tipos de transformação. Os conceitos abordados 

durante a elaboração de um modelo matemático que represente uma determinada situação-

problema dependem do conhecimento matemático dos estudantes e o propósito da atividade. 

Ainda, o mesmo autor afirma que “os procedimentos para cumprir uma tarefa, os 

encaminhamentos para resolução de um problema mudam completamente segundo o tipo de 

representação na qual eles são concluídos” (2011, p.68). 

Conforme Duval (2003), existem dois tipos diferentes de registros mobilizáveis no 

funcionamento matemático, os multifuncionais e monofuncionais, divididos em discursivos, 

ou não discursivos. Para os registros discursivos, não se consideram apenas as línguas 

naturais e as formais ou as escritas simbólicas. Assim como para os registros não discursivos 

também não se consideram apenas as imagens, as figuras geométricas, os gráficos ou 

esquemas. (DUVAL, 2011). 

Os registros monofuncionais são próprios da matemática, como numérico e algébrico; 

os multifuncionais não são próprios da matemática, no entanto, são utilizados com a função 

de comunicação, não necessariamente para uma função de tratamento. Cada um desses 
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registros beneficia a um tipo de transformação de representação que outros registros não 

permitem. Apresentamos a seguir o Quadro 4 dos diferentes tipos de registros mobilizados em 

atividades matemáticas. 

 

Quadro 4 – Classificação dos diferentes tipos de registros mobilizados em atividades 

matemáticas 

 

 REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA REPRESENTAÇÃO NÃO DISCURSIVA 

REGISTROS 

MULTIFUNCIONAIS: 

Os tratamentos não são 

algoritmizáveis 

Língua natural 

Associações verbais (conceituais) 

Forma de raciocinar: 

 Argumentação a partir de 

observações e crenças...; 

 Dedução válida a partir de 

definições ou teoremas. 

Figuras geométricas planas ou sem 

perspectiva (construções em dimensão 0, 

1,2 ou 3). 

 Apreensão operatória e não somente 

perspectiva; 

 Construção com instrumentos. 

REGISTROS 

MONOFUNCIONAIS: 

Os tratamentos são 

principalmente 

algoritmos. 

Sistemas de escritas: 

 Numéricas (binária, decimal, 

fracionária,...); 

 Algébricas; 

 Simbólicas (línguas formais); 

 Cálculo. 

Gráficos cartesianos. 

 Mudança de sistema de coordenadas; 

 Interpolação e extrapolação. 

 

Fonte: Classificação dos diferentes registros. Duval (2003, p.14) 

 

A compreensão total de uma representação está vinculada à coordenação entre 

diferentes registros de um mesmo objeto, o que envolve o tratamento e conversão dos 

mesmos. De acordo com Duval (2003), algumas atividades de conversão se tornam mais ou 

menos complexas frente aos estudantes e a esse grau de dificuldade nas transformações das 

representações semióticas se dá ao fenômeno de congruência ou não congruência das 

conversões, que se refere ao nível de compreensão de uma representação no desenvolvimento 

de uma atividade matemática. 

Existem muitos fatores que influenciam a congruência ou a não congruência de uma 

conversão, um desses aspectos consiste na “natureza” do registro. O fenômeno de 

congruência deve obedecer três condições para que uma conversão entre dois registros seja 

mais ou menos complexa, ou seja, ser congruente ou não congruente: 

(i) Correspondência semântica entre as unidades significantes das representações, ou seja, 

correspondência uma a uma. Nesse caso, para cada elemento simples no registro de partida, 

existe um elemento simples correspondente no registro de chegada. 

(ii) Unicidade semântica terminal: cada unidade significante no registro de partida tem uma 

única unidade significante no registro de chegada. 
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(iii) Conservação da ordem das unidades significantes, ou seja, mesma ordem possível de 

apreensão destas unidades nas duas representações. 

Segundo Duval (2004), quando uma conversão é congruente, satisfazendo, portanto, as 

três condições enunciadas, de modo geral o registro de chegada deixa transparecer o registro 

de partida. Se por ventura algumas dessas condições não forem satisfeitas, a conversão será 

considerada não congruente. Esse fenômeno está ligado diretamente ao sucesso de apreensão 

do objeto matemático. Em outras palavras, se uma conversão entre registros mobilizados é 

congruente, o sucesso na apreensão do conceito do objeto matemático é concretizado 

(DUVAL 2003). 

A compreensão do conteúdo representado está diretamente ligada à compreensão do 

tipo de representação que se faz desse conteúdo, quais registros podem representar a ideia 

exposta, ou seja, ser congruente. Dessa maneira, segundo Duval (2011), para caracterização, 

compreensão dos objetos matemáticos, particularmente no que se refere aos conceitos 

geométricos que são nosso objeto de estudo, se faz necessário o uso de três registros: o da 

língua natural, o das escritas algébricas e das figuras. Nesse caso, destacam-se as figuras 

geométricas, os enunciados em línguagem natural, as representações em perspectiva e as 

notações simbólicas. 

Segundo Duval (2011), no que diz respeito ao ensino de conceitos geométricos, 

 

Ela diz respeito ao objetivo desse ensino e à maneira de introduzir os objetos 

estudados. Não se visa mais a compreensão da demonstração, mas uma abordagem 

empírica dos objetos estudados no contexto de problemas correspondendo às 

situações reais. (DUVAL, 2011, p. 94). 
 

Em outras palavras, o autor destaca que se torna pertinente utilizar o contexto de 

situações reais para o ensino de conceitos matemáticos, principalmente, conceitos 

geométricos, sua introdução e compreensão. Assim, o ensino de geometria deve ser 

estimulado e facilitado, tornando os objetos matemáticos mais acessíveis aos estudantes, uma 

vez que “as figuras podem facilmente ser vistas como representação da relação que podemos 

observar na realidade e que elas fornecem uma modelagem do problema que encontramos” 

(DUVAL, 2011, p. 94). 

Algumas representações são produzidas na resolução de um problema para que 

possamos compreender a situação estudada, e as mais naturais são as figuras geométricas. 

Elas possuem um valor intuitivo sobre a questão, por não exigirem explicação complementar 

e por permitirem um reconhecimento quase que imediato dos objetos representados (DUVAL, 
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2011). As figuras podem ser construídas instrumentalmente, seja com régua, com compasso 

ou com um software, para considerar relações e distinguir uma figura de outra, mas sua 

mobilização ainda depende de interpretações sobre o enunciado. 

Duval (2011) aponta quatro tipos de apreensões para essas interpretações, a 

perceptiva, a discursiva, a operatória e a sequencial, sendo que a: 

i) Apreensão perceptiva se refere à interpretação das formas de uma figura geométrica que 

permite identificar ou reconhecer de forma direta o objeto, por exemplo, indicadores de 

profundidade e de distância. 

ii) Apreensão discursiva trata das variações de congruência entre as modificações figurais 

visíveis e dedução, os objetos matemáticos utilizados para o raciocínio dedutivo de resolução.  

iii) Apreensão operatória se refere às modificações e/ou transformações possíveis na figural 

inicial, tipos de modificações figurais. Operações que modificam a figura durante o processo 

de investigação. Modificações que podem ser realizadas graficamente ou mentalmente. 

iv) Apreensão sequencial se relaciona com fatores externos que intervêm na construção da 

figura. Referente à ordem da construção de uma figura geométrica, com a ajuda de 

instrumentos.  

Segundo Duval (2011), no entanto, construir ou ver uma figura e procurar avaliar 

elementos que sejam significativos à apreensão de conceitos de matemática, não é tão 

simples, pois os alunos muitas vezes interpretam figuras com a racionalidade do dia-a-dia e 

não com a perspectiva de análise matemática. Para ver uma figura, com tal perspectiva, é 

necessário mudar o olhar sem que a representação visual seja alterada, seja ela feita no papel 

ou na tela de um computador, é preciso considerar a situação-problema em que a figura está 

inserida. 

Para Almouloud (2003, p.127), “a resolução de problemas de geometria e a entrada na 

forma de raciocínio que essa resolução exige dependem da tomada de consciência da 

distinção das formas de apreensão da figura”. Esse mesmo autor aponta que a modelagem de 

problemas que abordam conceitos geométricos requer fazer uma imagem esquematizada da 

situação-problema, fazer a visualização geométrica, ou seja, os conceitos matemáticos que 

serão abordados e como aplicar esses conhecimentos geométricos na resolução e ainda 

representar o enunciado de forma verbal e algébrica. A partir dessas ações serão conhecidos 

os tratamentos e conversões necessários a serem utilizados na resolução. 

Nessa perspectiva, observamos que a modelagem matemática nos permite a 

possibilidade de ser vista sob a luz da teoria de representações semióticas, pois se apresentam 

muitas representações na construção do modelo matemático esperado. A partir de uma 
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situação-problema escolhida, desenvolver um trabalho de investigação possibilita a utilização 

de diferentes registros de representação, desde a escolha do tema até a construção final do 

modelo matemático e sua validação. É no registro das atividades dos estudantes que se dá a 

produção dos registros de representação semiótica, na tradução das discussões sobre a 

situação-problema estudada para a línguagem matemática. 

Como dito anteriormente, na modelagem existe uma transição de línguagem. Segundo 

Rosa e Kato (2015), existem dois tipos de transição de línguagem. A primeira ocorre quando 

uma situação real de línguagem natural se transforma em uma línguagem sistêmica, em 

informações sobre esse assunto, e a segunda, quando essas informações se transformam em 

línguagem matemática, ou seja, da línguagem sistêmica para a línguagem matemática. 

 

A transição de uma línguagem a outra é o que, na teoria de Duval, constitui-se uma 

conversão. A transição entre línguagem natural e línguagem matemática “torna-se 

presente” o problema matemático a ser resolvido e pode ser associado com a s 

representações semióticas. (ROSA; KATO 2015, p. 203). 

 

A cada etapa do processo da modelagem matemática haverá uma transição de 

línguagem para comunicar e registrar os objetos matemáticos abordados. Mas os registros de 

representação semiótica tornam-se mais evidentes na etapa de matematização da modelagem 

matemática. Essa é mais complexa e nela ocorre a conversão para a línguagem matemática. 

No decorrer dessas transições de línguagem ou conversões de línguagem, também se faz 

necessário utilizar a transformação de tratamento para adequar os objetos matemáticos de 

forma econômica, assim precisa fazer de menos transformações possíveis. 

Nesse contexto, cada atividade de modelagem e cada transformação de uma 

representação podem propiciar aos estudantes situações ricas em registros de representação 

semiótica (ROSA; KATO 2015). O surgimento de diferentes registros de representação 

semiótica em uma atividade matemática pode não ocorrer tão naturalmente, pois, em geral, e 

dependendo do nível escolar, os estudantes não possuem um ferramental matemático tão 

abrangente ou pelo menos não possuem a habilidade de identificar de imediato as relações 

entre diferentes representações, sendo assim o professor precisa incentivá-los e conduzi-los 

(VERTUAN, 2007). 

Diante de tais relações e as mobilizações simultâneas entre registros de representação 

que são construídas no processo de elaboração de um modelo matemático, pode-se evidenciar 

a aprendizagem e compreensão dos conceitos matemáticos abordados. Nessa perspectiva, da 

importância em “promover no ensino, um ambiente em que surjam diferentes registros para o 
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mesmo objeto matemático e em que haja a necessidade de realizar a conversão e a 

coordenação entre estes registros” (VERTUAN 2007, p. 28).  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: PESQUISAS QUE SE EMBASAM NA 

MODELAGEM MATEMÁTICA E NOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO 

SEMIÓTICA 

 

Neste capítulo, expomos algumas ideias de pesquisas que utilizaram a modelagem 

matemática como alternativa de ensino em seus aportes teóricos e estão embasadas na teoria 

de representações semiótica de Duval. Os conteúdos dessas pesquisas nos forneceram dados 

fundamentais sobre a dinâmica de se aliar representações semióticas à modelagem 

matemática. 

Em busca de informações sobre o que seria relevante pesquisar em modelagem 

matemática e registros de representação semiótica, foi realizado um mapeamento de 

dissertações e teses produzidas por Programas de Pós-Graduação do Brasil. A partir de 

consultas ao site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

na Plataforma Sucupira, utilizamos os seguintes parâmetros: área de avaliação: Ensino, área 

básica: Ensino de Ciências e Matemática; por regiões do país, abrangendo programas ativos e 

inativos de todas as instituições listadas na plataforma Sucupira durante o período de abril a 

julho de 2016. 

Foram consultados os bancos de dissertações e teses de 86 Programas de Pós-

Graduação, localizados 178 dissertações/teses que utilizaram no título, nas palavras-chave ou 

no resumo o termo modelagem matemática. O resultado do mapeamento está disposto por 

região e dos 178 trabalhos, identificamos 92 dissertações de mestrado acadêmico, 51 de 

mestrado profissional e 35 teses. As pesquisas catalogadas às quais tivemos acesso ao resumo 

ou trabalho completo foram localizadas em 23 Programas que estão expostos no quadro a 

seguir.  

 

Quadro 5 – Mapeamento dos trabalhos acadêmicos baseados em modelagem matemática 

 

(continua) 

Região Programa Sigla IES MA MP D 

Nordeste 

Educação Matemática e Tecnológica PPGEDUMATEC UFPE 01 - - 

Ensino de Ciências e Matemática PPGECM UEPB - 04 - 

Ensino de Ciências e Matemática PPGENCIMA UFC - 01 - 

Ensino de Ciências Naturais e Mat. PPGECNM UFRN - 03 - 

Ens., Filos. e História das Ciências PPGEFHC UEFS 05 - 02 

Norte Educ. em Ciências e Matemáticas PPGECM UFPA 19 - 04 
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                                                                                                                      (conclusão) 

 Educação em Ciências na Amazônia PPGECA UEA 01 - - 

Sudeste 

Educação Matemática PPGEPEM PUCSP 04 10 06 

Educação Matemática PPGEM UNESP/RC 14 - 13 

Educação Matemática PPGEM UFJF - 03 - 

Ensino PPGE PUCMG - 04 - 

Ensino de Ciências e Matemática PPGMECM UNICSUL - 04 - 

Ensino de Ciências e Matemática PPGMPECM IFSP - 01 - 

Sul 

Educação Cientifica e Tecnológica PPGECT UFSC 05 - 04 

Educação em Ciências e Matemática PPGEDUCEM PUCRS 14 - - 

Educ. para a Ciência e o Ens. de Mat. PCM UEM 05 - 01 

Ensino de Ciências e Educação Mat. PECEM UEL 17 - 05 

Ensino de Ciências e Matemática PPGECIM ULBRA 04 - - 

Ensino de Ciências Exatas PPGECE UNIVATES - 07 - 

Ensino de Matemática PPGEMAT UFRGS - 08 - 

Educação em Ciências e em Mat. PPGECM UFPR 03 - - 

Ensino Científico e Tecnológico PPGEnCT URI - 01 - 

Ensino de Ciências e Matemática PPGECIMAT UNIFRA - 05 - 

Total 92 51 35 

 

Fonte: Bancos de dissertações e teses das universidades 

 

Após esse levantamento, redirecionamos as pesquisas sobre os trabalhos que 

utilizaram concomitantemente a modelagem matemática e os registros de representação 

semiótica. Dentre as pesquisas inicialmente identificadas, localizamos 13 que também 

empregam a teoria de Duval como embasamento teórico. 

No entanto, apenas 5 (cinco) mantinham relação entre a fundamentação teórica e os 

encaminhamentos didáticos por meio de atividades desenvolvidas com participantes, como é a 

caracterização desta pesquisa. Além disso, verificamos que das 5 (cinco) pesquisas 

selecionadas, apenas 1 (uma) é da região sudeste, as demais se concentram na região sul, 

principalmente na Universidade Estadual de Londrina, Paraná, como segue no Quadro 6: 
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Quadro 6 – Pesquisas analisadas que aliam modelagem matemática e registros de 

representação semiótica 

 

Região 
IES/ 

Programa 
Título Autor D/T Ano 

Sul 
UEL/ 

PECEM 

Um Olhar Sobre a Modelagem Matemática à Luz da 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

Rodolfo Eduardo 

Vertuan 
T 2007 

Modelagem Matemática e Semiótica: algumas 

relações. 

Karina Alessandra 

Pessoa Silva 
D 2008 

Um estudo do fenômeno de congruência em 

conversões que emergem em atividades de 

Modelagem Matemática no Ensino Médio 

Cláudia Carreira 

da Rosa 
D 2009 

Os usos da línguagem em atividades de Modelagem 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
Emerson Tortola D 2012 

Sudeste 
PUCSP/ 

PPGEPEM 

Introdução ao conceito de integral de funções 

polinomiais em um curso de Engenharia de Produção 

por meio de tarefas fundamentais em princípios da 

Modelagem Matemática 

Carlos Antonio da 

Silva T 2013 

 

Fonte: Construção da autora 

 

A dissertação de Vertuan (2007), intitulada Um olhar sobre a modelagem matemática 

à luz da teoria dos registros de representação semiótica, possibilitou-nos ter as primeiras 

informações sobre como podemos aliar as atividades de modelagem matemática aos registros 

de representação semiótica. Esse estudo segue a perspectiva da modelagem matemática como 

alternativa pedagógica para o ensino de matemática e está embasado nos pressupostos 

teóricos das representações semiótica de Raymond Duval (1999, 2003).  

A pesquisa dirige-se no sentido de identificar os diferentes registros de representação 

semiótica utilizados por 10 alunos do 1º ano do curso de Licenciatura em Matemática, que 

cursavam a disciplina de Cálculo e Geometria Analítica. Com essa finalidade, foi investigado 

como as atividades de modelagem que têm por objetivo o estudo de um objeto matemático 

dão lugar à exploração de diferentes registros de representação semiótica, buscando analisar 

se essas atividades viabilizam o tratamento e a conversão desses registros e se provocam a 

coordenação entre os diferentes registros. E a partir do referencial teórico, o autor buscou 

identificar se a interação modelagem matemática e registros de representação semiótica levam 

à compreensão tanto do problema não matemático em estudo quanto dos objetos matemáticos 

envolvidos no estudo desse problema. 

O autor apresenta o relato de quatro atividades desenvolvidas no 1º semestre de 2006 

em um curso extracurricular que utilizou a modelagem matemática para estudar os conceitos 

de derivada, abordando temas como: A dinâmica da nupcialidade no Brasil, Carga tributária 
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no Brasil, Probabilidade de uma pessoa não se casar dado seu sexo e idade e Volume 

máximo de uma caixa e alergias. As atividades foram realizadas durante 11 encontros 

semanais, 8 (oito) deles com duração de 3 (três) horas e 3(três) deles com duração de 4 

(quatro) horas. 

Para essa pesquisa, Vertuan (2007) percebe a modelagem matemática com alternativa 

pedagógica, mas não se atém a um único entendimento da mesma, se apoia nas ideias de 

diferentes autores como, Bassanezi (2002), Almeida e Dias (2004); Barbosa (1999, 2003), 

Biembengut e Hein (2003), encaminhando seu estudo para uma perspectiva sociocrítica da 

modelagem matemática com a de Brabosa (2003). 

Para a produção dos dados, Vertuan (2007) se valeu da observação direta dos alunos, 

de questionários, de conversas informais e, principalmente, da análise dos registros 

produzidos referentes às atividades de modelagem matemática, discutidas durante as aulas e 

uma análise local para cada atividade, na qual identificou os registros utilizados pelos 

participantes. Tais instrumentos de produção de dados permitiram ao pesquisador conduzir a 

situação investigada com algumas características da pesquisa qualitativa.  

Em seus resultados, Vertuan (2007) conclui que, inicialmente, se torna evidente que a 

maior dificuldade dos alunos parecia estar vinculada às dificuldades de estabelecer relações 

entre o registro gráfico e a língua natural. Observou, também, nas anotações dos alunos que as 

conversões entre os registros, até aquele momento, estavam ligadas a busca da solução do 

problema e não havia preocupação com algum “objeto matemático” que pudesse estar 

associado a esses registros. Esse objeto pareceu se tornar presente a partir do momento em 

que eles utilizavam o registro algébrico, no caso uma função definida por partes. “Isto denota 

que, de fato, semiosis antecedem noesis, ou seja, as representações são necessárias à 

compreensão do objeto” (VERTUAN, 2007, p. 102). 

Em seus resultados, Vertuan (2007) constatou que, diferentes registros foram 

associados a um único objeto matemático nas atividades de modelagem e essas atividades 

possibilitaram as transformações dos registros abordados. No entanto, ressaltou que no início 

do curso os alunos evitavam realizar conversões e procuravam resolver a situação-problema 

por meio de poucos registros. Por exemplo, como o registro algébrico era considerado um 

registro necessário e suficiente. 

As conversões se davam sempre entre o registro inicial, gráfico e/ou língua natural, e o 

registro algébrico, no qual se produziam os tratamentos para aquisição de uma expressão 

matemática que designasse a situação estudada, assim não exploravam as múltiplas 

possibilidades de representação para um objeto.  
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Vertuan (2007) observou, ainda, que nos registros das atividades desenvolvidas 

ficaram evidenciadas as transformações realizadas pelos estudantes e a maneira como eles 

constroem suas representações semióticas a partir de suas representações mentais, bem como 

a sua necessidade de expressar ideias matemáticas através de fórmulas e equações. O autor 

aponta as preferências desses estudantes por determinados tipos de representação, levando em 

conta o nível de ensino em questão, isso ficou claro com a abundância de representações 

algébricas e não gráficas. 

Apesar disso, houve a coordenação entre registros e isso possibilitou a compreensão 

dos objetos matemáticos, pois puderam estabelecer relação com o problema e isso contribuiu, 

também, para que os alunos adquirissem certa familiaridade com os conteúdos contemplados 

ao obter um modelo matemático que representava a solução da situação-problema, resultando 

em processos importantes para a aprendizagem em matemática. 

Outro trabalho identificado no mapeamento foi a pesquisa de Silva (2008), intitulada 

Modelagem matemática e semiótica: algumas relações, que teve como objetivo investigar as 

relações entre as etapas da atividade de modelagem matemática e a semiótica no que diz 

respeito à categorização abordada por Peirce e os modos de inferência estabelecidos por 

Kehle e Cunningham (2000). Além da relação entre registros de representação e as etapas de 

modelagem, esse estudo enfatizou o fenômeno de congruência e de não congruência nas 

conversões entre os registros de representação. Para atingir esse objetivo, a autora apontou 

alguns questionamentos norteadores para desenvolver a pesquisa, são eles:  

 

i) Investigar de que maneira a categorização dos signos estabelecida por Peirce está 

associada às etapas de uma atividade de modelagem matemática? 

ii) Os modos de inferência dos signos classificados por Kehle e Cunningham (2000) 

estão associados às ações cognitivas dos alunos nas diferentes etapas da modelagem 

matemática? 

iii) O fenômeno de congruência e não-congruência (estabelecido por Duval) de 

conversões realizadas entre os diferentes registros que emergem em atividades de 

modelagem matemática influencia a caracterização do objeto matemático? 

iv) As tarefas de produção e de compreensão (caracterizadas por Duval) interferem 

na coordenação entre os diferentes registros que emergem em atividades de 

modelagem matemática?(SILVA, 2008, p. 24). 

 

A pesquisa de Silva (2008) versou sobre uma análise documental de três atividades de 

modelagem matemática já existente na literatura, os encaminhamentos do estudo seguiram 

uma abordagem de caráter qualitativo e foi realizada em duas etapas: uma análise específica 

para cada atividade e uma análise geral à luz dos pressupostos teóricos da pesquisa. O estudo 

foi fundamentado na modelagem matemática de acordo com Niss (1989), Borssoi e Almeida 
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(2004), Barbosa (2003), a semiótica de Peirce (2005) e a teoria dos registros de representação 

semiótica de Raymond Duval (1993, 1998a, 1998b, 1998c, 2003, 2004, 2006). 

As atividades foram selecionadas em trabalhos já publicados, sendo a escolha definida 

pelo critério de que uma atividade foi desenvolvida no âmbito do grupo de estudos em que a 

pesquisadora estava inserida, ou seja, o Grupo de Pesquisas sobre Modelagem Matemática e 

Educação Matemática – GRUPEMMAT3, uma atividade foi retirada da referência 

bibliográfica de âmbito nacional, anais da V Conferência Nacional sobre Modelagem na 

Educação Matemática – CNMEM e uma terceira atividade selecionada nos anais da XIII 

International Conferenceonthe Teachingof Mathematical Modellingand Applications – 

ICTMA. Segundo Silva (2008), o conteúdo analisado foi exposto por meio de descrição. 

Todas as atividades foram apresentadas na íntegra, conforme os autores expõem em seus 

trabalhos e os registros de representação abordados são recortados e analisados seguindo os 

pressupostos teóricos estabelecidos. 

Ao descrever e analisar as atividades de modelagem selecionadas, a pesquisadora 

focou em aspectos gerais da resolução dos problemas. Abordou o fenômeno de congruência e 

não congruência em conversões entre os registros de representação. Além disso, estudou as 

naturezas dos registros de representação semiótica abordadas e a relação triádica estabelecida 

por Peirce (2005), na qual o signo se relaciona consigo mesmo e com o objeto.  

Uma das atividades analisadas foi denominada de Justiça e Qualidade de Vida e foi 

desenvolvida com alunos do 1° ano do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). A descrição da atividade apresenta uma variedade de registros 

de representação semiótica do objeto matemático 'função definida por partes' e sinaliza ações 

cognitivas dos alunos com relação à compreensão do objeto matemático 'função contínua'.  

Durante o desenvolvimento da atividade, os estudantes realizaram a dedução da 

situação real para o modelo, segundo Silva (2008); os 6 (seis) modos de inferência 

classificados por Kehle e Cunningham (2000) foram associados às ações cognitivas dos 

alunos em diferentes etapas da modelagem matemática. Ficou demonstrado o uso de tarefas 

de compreensão, pois as participantes realizaram várias conversões entre os registros. As 

tarefas de produção foram atingidas em alguns momentos em que tratamentos foram 

essenciais para o desenvolvimento da atividade de modelagem, auxiliando de forma 

satisfatória para a coordenação entre os diferentes registros. 

                                                 
3 Grupo de Pesquisas sobre Modelagem Matemática e Educação Matemática – GRUPEMMAT constituído 

dentro do Departamento de Matemática da UEL. 
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Em Tanque de Combustível, atividade que foi desenvolvida pelos autores Borges e 

Silva (2007), com alunos na disciplina de modelagem matemática no Curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Regional de Ijuí – Unijuí, no Rio Grande do Sul, há uma 

variedade de registros de representação semiótica e duas abordagens envolvendo conteúdos de 

diferentes níveis de escolaridade para o objeto matemático 'volume do cilindro'. 

Durante as atividades que se referem a deduzir o modelo real para o modelo 

matemático, nos atos dos estudantes ficaram evidentes algumas ações cognitivas, como: 

Simplificação da ação, Estruturação da ação e Matematização, e alguns modos de inerências 

como Sintoma, Analogia, Predição, Identificação e Construção do modelo. Silva (2008) 

ressaltou que, de modo geral, se pode relacionar a categorização dos signos estabelecida por 

Peirce (2005) às etapas de uma atividade de modelagem matemática, pois por meio de uma 

situação, algo que se apresenta à mente, é possível estabelecer a existência de um problema a 

ser estudado, em que a situação se refere ou representa, para, então, deduzir o modelo 

matemático e interpretá-lo na línguagem matemática. 

A autora afirmou que nesse nível de escolaridade em que a pesquisa foi realizada o 

fenômeno de congruência e de não congruência não influenciou a caracterização do objeto 

matemático volume do cilindro, abordando conhecimentos matemáticos correspondentes a 

outros objetos, como área do cilindro, área do setor circular e área de triângulo retângulo. 

Segundo Silva (2008), nessa atividade de modelagem matemática, ficaram mais evidentes as 

tarefas de compreensão, ainda que as tarefas de produção também apareceram e foram 

efetivas para a coordenação de diferentes registros. 

Em Travessia de um Barco, atividade desenvolvida pelos autores com alunos do 

Ensino Superior que não estão no Curso de Matemática em um curso desenvolvido na 

Universidade Tsinghua, na China, foi abordada uma variedade de registros de representação 

semiótica, envolvendo o objeto matemático Equações Diferenciais Ordinárias. 

Na análise dessa atividade, de acordo com Silva (2008), ficou evidente que os alunos 

levaram em consideração todas as condições estabelecidas pelo problema, e não pesquisaram 

outras informações fora as expostas. Os registros de representação apresentados na atividade 

dão indícios de que os alunos expuseram diferentes abordagens utilizando EDO. Para a 

autora, diante desse estudo, pode-se considerar que os alunos fizeram a coordenação dos 

registros de representação do objeto matemático EDO, o que é fundamental, pois é a 

mobilização simultânea de diferentes registros de representação que possibilita a 

conceitualização do objeto matemático em estudo, Duval (2003).  
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Houve indicativos de que nessa situação os alunos realizaram a conversão entre os 

registros. As relações de significação (relação do signo em si mesmo) e de objetivação 

(relação do signo com o objeto) foram efetivadas pelos signos e evidenciadas pelos alunos, 

possibilitando uma análise semiótica da situação. O fenômeno de congruência e de não 

congruência não influenciou na caracterização do objeto matemático 'Equações Diferenciais 

Ordinárias'.  

Para Silva (2008), nessas atividades de modelagem matemática foram evidenciadas 

tanto tarefas de produção quanto tarefas de compreensão que foram essenciais no 

desenvolvimento dos registros de representação envolvidos. Logo, cada etapa da modelagem 

matemática foi relacionada à categorização dos signos, assim como os modos de inferência 

dos signos relacionados a cada tomada de decisão dos alunos, ações cognitivas dos alunos ao 

desenvolver as etapas das atividades de modelagem. 

A dissertação de Rosa (2009), denominada Um estudo do fenômeno de congruência 

em conversões que emergem em atividades de modelagem matemática no ensino médio, 

considerou que ao se envolver com atividades de modelagem matemática o estudante tem a 

oportunidade de ter acesso e fazer uso de diferentes registros de representação semiótica 

associados a um objeto matemático. Nessa perspectiva, a pesquisa de Rosa (2009) objetivou 

identificar como os estudantes lidam com as conversões entre diferentes registros de 

representação que emergem em atividades de modelagem matemática e se, o fenômeno de 

congruência influenciou na realização das conversões entre os registros. 

Para investigar a problemática apresentada nesse estudo, a investigação seguiu uma 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi fundamentada no referencial teórico sobre modelagem 

matemática e nos entendimentos de Almeida e Brito (2005), que a consideram como uma 

alternativa pedagógica; Rosa (2009) considerou também a perspectiva educacional colocada 

por Kaiser e Sriramam (2006). Também se apoiou nos pressupostos da teoria de registros de 

representação semiótica de Duval (2003, 2004). 

A proposta foi aplicada em um colégio público de Sarandi/PR, em 2 (duas) etapas, 

sendo que na primeira os participantes cursavam o 1ºano do Ensino Médio, a turma inicial era 

constituída de 40 estudantes. A segunda fase foi desenvolvida com os mesmos participantes 

da primeira, dessa vez, do 2º ano do Ensino Médio, com exceção de cinco deles, que não 

faziam mais parte da turma.  

Para registrar a produção de dados, Rosa (2009) utilizou uma filmadora e gravadores 

distribuídos entre os grupos, ainda empregou também a observação direta dos participantes, 
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um diário de campo e as anotações dos registros das atividades, durante o desenvolvimento 

das ações, que foram recolhidos ao final de cada aula.  

Durantes essas aulas, foram desenvolvidas 10 atividades de interesse dos alunos. Na 

pesquisa, foram descritas e analisadas apenas 3 (três), denominadas  Xerox, um mal 

necessário, Emigração de brasileiros para Portugal e Reciclagem. O estudo foi desenvolvido 

em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, no período matutino, com o intuito de 

explorar o objeto matemático função, sendo este parte do planejamento curricular da turma. 

Segundo Rosa (2009), quando começaram a trabalhar com a primeira atividade de 

modelagem os estudantes ficaram confusos, pois eles não sabiam como agir durante as aulas, 

o que fazer e apresentavam alguma resistência. Na segunda atividade, houve uma resistência 

maior, embora os estudantes já estivessem mais integrados e se permitiam “tentar sem medo 

de errar”. Talvez porque, eles ainda não estavam familiarizados aos conceitos fundamentais 

para sistematização matemática da situação-problema, não sabiam como se organizar para 

começar a resolução da questão estudada. 

Para obter respostas para as questões de pesquisa, realizaram-se dois tipos de análises. 

Uma análise local para cada atividade e uma análise mais ampla e relativa a todas as 

atividades, a análise global. A análise local consiste em identificar, nas atividades de 

modelagem matemática realizadas pelos estudantes em sala de aula, as conversões 

congruentes e os níveis de congruência da mesma, e as conversões não congruentes e os 

níveis de não congruência. Na análise global, considerou-se o conjunto das atividades dos 

estudantes para investigar a evolução com que se deu a realização das conversões e se o 

fenômeno de congruência influencia ou não na realização das mesmas. 

Alguns resultados de Rosa (2009, p. 63) mostraram que “durante a sistematização dos 

conteúdos houve uma agradável surpresa, parece que os conceitos fluíam, e alguns estudantes 

se arriscavam a dar palpites sobre os conceitos”. A maioria dos alunos possuía muitas 

dificuldades para saber “o que perguntar” e como “escolher” algo de interesse próprio. 

Em relação aos registros abordados pelos alunos, ficou claro que o registro gráfico foi 

o menos privilegiado enquanto o algébrico, além de ser o mais usado, foi confundido com o 

próprio objeto matemático. De forma geral, privilegiaram o registro algébrico, uma vez que o 

mesmo foi usado em todas as atividades. Apenas usavam o registro gráfico quando não 

conseguiam de outra maneira, e quando usavam na maioria das vezes era como um apoio para 

chegar ao registro algébrico, considerado por eles o “resultado procurado”. 

Rosa (2009) identificou, também, que os estudantes não realizavam a conversão do 

registro algébrico para o registro gráfico sem usar o registro tabular, logo, o registro tabular 
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nesse caso é usado como um registro intermediário. Já a conversão do registro gráfico para o 

registro algébrico aconteceu somente como forma de interpretação de dados.  

Assim, na investigação de Rosa (2009) ficou evidenciado que os estudantes faziam 

algumas conversões evitando outras. De acordo com a pesquisadora, a presença e a orientação 

do professor são primordiais para aconselhar ou sinalizar conversões que ainda precisam ser 

realizadas e que podem auxiliar na interpretação da solução da situação-problema estudada. 

Na realização de conversões, de acordo com Rosa (2009), houve dois tipos de reação 

marcantes ligados ao fenômeno de congruência das conversões. A autora afirma que 

“Algumas conversões foram realizadas totalmente sem a necessidade de nossa interferência 

enquanto em outras, ou havia a necessidade de nossa “ajuda” para que se iniciasse o processo, 

ou para que houvesse sucesso na realização da mesma” (ROSA, 2009, p. 128). Isso expõe o 

escasso conhecimento matemático e os limitados registros de representação semiótica 

abordados pelos estudantes sobre um determinado objeto matemático em algumas situações. 

Segundo Rosa (2009), concluindo as análises, pode-se afirmar que há indícios de que 

alunos no Ensino Médio, no geral, apresentam dificuldades na caracterização dos objetos 

matemáticos quando as conversões são não congruentes ou possuem nível de congruência 

baixo e na realização de conversões congruentes com nível de congruência alto e médio alto 

os estudantes não apresentaram dificuldades. Nessas atividades não congruentes ou com nível 

de congruência baixo que houve o maior número de erros. 

Em seus resultados, Rosa (2009) identificou que foram registrados “menos problemas” 

na segunda fase das atividades, principalmente, sobre ao que se refere às etapas da 

modelagem matemática. E a partir da análise, foi verificado que atividades de modelagem 

matemática possibilitaram a realização de conversões congruentes e não congruentes e que os 

estudantes, embora realizem conversões com a finalidade de encontrar a solução para o 

problema inicial, em geral, não fazem a coordenação entre os registros. 

Na dissertação de Tortola (2012), intitulada Os usos da línguagem em atividades de 

modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, o autor trabalhou atividades 

de modelagem matemática em uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública e municipal localizada ao norte do Paraná. Tal estudo teve como objetivo analisar 

como os participantes da pesquisa representam seus modelos matemáticos, quais jogos de 

línguagem são constituídos na produção e interpretação desses modelos e ainda qual o papel 

da línguagem nas atividades de modelagem matemática desenvolvidas. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, Tortola (2012) baseou seus estudos em três 

referenciais teóricos, a modelagem matemática no âmbito da Educação Matemática, segundo 
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Almeida e Dias (2004), a línguagem, sob uma perspectiva wittgensteiniana (2005, 2012) e os 

Registros de Representações Semióticas de Raymond Duval (2009, 2011a, 2011b). Os 

estudos dos diferentes modelos matemáticos abordados na pesquisa para esse nível de 

escolaridade decorrem do uso da línguagem própria da idade deles e do ferramental 

matemático que possuem. 

Para responder as atividades, o pesquisador observou que, em praticamente todas as 

atividades, os estudantes apresentaram uma justificativa ou uma explicação em línguagem 

natural que complementava o modelo matemático, quando esse não era representado 

essencialmente por meio dessa línguagem. O autor ressaltou que um registro de representação 

que não surgiu nas atividades desenvolvidas pelos participantes dessa pesquisa, mas que 

esteve presente nos registros dos estudantes de outras pesquisas da literatura, refere-se a uma 

línguagem gráfica, ou seja, nesse estudo não houve a construção de registro gráfico para 

responder as atividades. No entanto, em outros estudos com participantes da mesma faixa 

etária o registro foi abordado no desenvolvimento das atividades.  

Em suas análises Tortola (2012), observou o uso de registros numéricos, sendo que 

essa línguagem matemática abordada na maioria das atividades foi indispensável para a 

obtenção dos resultados e produção do modelo matemático tanto nas atividades que foram 

analisadas, nessa pesquisa, como naquelas da revisão bibliográfica apontada, o uso dessa 

representação prevaleceu desde a Educação Infantil, na representação numérica de uma 

quantidade, até a realização das operações elementares da matemática, requisitos para a 

aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Os usos de jogos de línguagens, todo o processo de uso de palavras, foram 

determinantes na elaboração dos modelos matemáticos produzidos, uma vez que o processo 

de produção do modelo matemático inicia desde o primeiro momento da atividade, em 

conversas não formais, cujas palavras podem assumir múltiplas funções. Segundo Tortola 

(2012), pode-se dizer que a línguagem auxilia no uso de diferentes representações, que se 

configuram como o meio de acesso aos objetos matemáticos e se diferenciam, nesse caso, por 

estar ligada a línguagens que são particulares a essa idade, mas com inúmeras semelhanças de 

família entre si; e como consequência, o uso dessas diferentes línguagens, presentes nas 

representações, motiva a produção dos modelos matemáticos nas atividades de modelagem 

matemática. 

Diante dessas reflexões, Tortola (2012) ressalta que os diferentes usos que os 

estudantes fizeram das palavras, símbolos e signos no desenvolvimento das atividades de 

modelagem matemática em sala de aula provocaram a emergência de diferentes jogos de 
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línguagem, os quais foram constituídos intencionalmente, ou não, pelos estudantes como 

respostas às situações-problema propostas para este estudo. Os jogos de línguagem, segundo 

Tortola (2012, apud WITTGENSTEIN, 2005), vêm ao encontro das necessidades e 

significação das palavras, e consequentemente, da conceitualização dos objetos matemáticos, 

que só é possível graças ao uso de representações. 

Outro trabalho que contribui para construção da nossa pesquisa foi a tese de Silva 

(2013), que tem sua problemática voltada ao grande número de reprovações, evasões e 

dificuldades nos cursos de Engenharia nas disciplinas de Cálculo. O estudo busca responder 

quais dificuldades e significados manifestados por alunos de um curso de Engenharia de 

Produção na introdução do conceito de integral definida de funções polinomiais. 

Para responder a questão, o autor elaborou uma sequência de atividades 

fundamentadas nos princípios da modelagem matemática. O estudo tem uma abordagem 

qualitativa e segue os entendimentos de Biembengut e Hein (2003), Biembengut (1990, 1997, 

1999, 2003, 2009, 2010), Bassanezi (1999, 2002, 2004) e Barbosa (1999, 2001, 2003, 2006, 2007) 

para o desenvolvimento das atividades de modelagem e também se fundamenta nos pressupostos 

teóricos de Duval (1993, 2003). 

O desenvolvimento das atividades se deu com alunos do curso de Engenharia de 

Produção noturno nas turmas de Cálculo II e III, de um Centro Universitário da rede particular 

de ensino no interior do Estado de Minas Gerais, no qual o pesquisador atua como professor. 

Silva (2013) afirma que o intuito da pesquisa não foi realizar modelagem matemática, mas 

sim buscar seguir os princípios dessa teoria em uma sequência de tarefas, ainda que as etapas 

do processo de elaboração de modelo tenham sido todas cumpridas em cada atividade.  

O objeto matemático foco dessa pesquisa são os conceitos de derivada e integral, 

conceitos essenciais do Cálculo, pois essa disciplina está presente em vários cursos de nível 

superior. A referida investigação tem como objetivo servir de base na formação em diversas 

carreiras e é considerada uma das principais disciplinas da área as exatas. E, ainda, devido à 

sua grande aplicabilidade, desempenhando importante papel na representação dos fenômenos 

e como instrumentos para a resolução de problemas.  

Segundo Silva (2013), no Ensino Superior deve-se propor mais que apenas a resolução 

de problemas estáticos, existe a necessidade de se preocupar com a formação profissional, nos 

diversos cursos oferecidos, procurando trazer uma formação “sólida” e consistente para o 

“bom desempenho profissional”. Daí, a necessidade de aliar conhecimentos teóricos e práticos 

por meio de trabalhos inter e multidisciplinares, relacionando a vivência com a prática 
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profissional, com as atividades de modelagem matemática que foram desenvolvidas em duas 

fases, descritas a seguir. 

A primeira fase da investigação de Silva (2013) foi constituída de 4 (quatro) atividades 

com o objetivo de levar os alunos à compreensão da definição de integral de funções 

polinomiais e de algumas propriedades. A segunda fase do experimento foi composta de 8 

(oito) atividades, sendo cinco resultantes da primeira fase e três organizadas com o propósito 

de validação do modelo encontrado. 

Para a análise das representações produzidas pelos estudantes, foram utilizadas 

gravações das conversas dos alunos com o intuito de perceber argumentações não presentes 

nos registros escritos, bem como observações e anotações feitas pelo pesquisador professor. 

Sobre questionamentos, diálogos e discussões, os apontamentos feitos pelos observadores e os 

registros das tarefas serviram para além de se verificar o desenvolvimento das ações no 

sentido de alcançar os princípios da modelagem matemática, para também analisar as 

representações semióticas utilizadas pelos estudantes, os tipos de tratamentos e conversões 

nos vários registros mobilizados pelos participantes. 

Em seus resultados para a primeira fase, Silva (2013) relatou que em algumas 

atividades alunos desenvolveram bem os cálculos no registro algébrico, mas sem questionar 

ou correlacionar o que foi feito com o que está representado. Para tanto, talvez fossem 

necessários mais alguns questionamentos para que pudessem despertar para a busca de 

informações, ou uma alteração na atividade. O autor verificou, também, que os alunos 

possuíam dificuldades em relatar o que pensavam e, até mesmo, criar ou expressar 

argumentos para explicar o que eles realizaram, não conseguiam exteriorizar suas 

representações mentais. 

Segundo Silva (2013), ficaram evidentes os registros de representação semiótica que 

são abordados e manipulados durante a resolução das tarefas propostas com o intuito da 

construção de modelos matemáticos que expressassem as áreas de figuras conhecidas ou não 

pelos estudantes. Para o autor também se verificou a aprendizagem ao se trabalhar com 

softwares matemáticos como Auto-cad, Excel e GeoGebra para plotar os gráficos elaborados, 

pois alguns alunos já utilizavam e outros, apesar de conhecê-los, não sabiam manipulá-los. No 

entanto, ficou claro que os estudantes tinham uma necessidade grande em fazer contas e 

apresentar resultados numéricos, não atentando para a generalização das questões 

apresentadas, que poderiam levar ao entendimento do processo. 

Para Silva (2013), os estudantes se comprometeram com proposta nas atividades e isso 

ficou retratado nas tarefas finais, pela busca de informações e desenvolvimento de processos 
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realizados fora da sala de aula. Com a preparação de estratégias próprias para a resolução das 

tarefas também ficou evidenciada, principalmente, nas atividades em que os participantes 

demandavam de mais criatividade, pesquisa e manipulação de estruturas matemáticas 

associadas ao objeto matemático (conceito de integral definida de funções polinomiais).  

A análise das pesquisas mapeadas nos possibilitou uma melhor compreensão das 

atividades de modelagem matemática em diferentes níveis de ensino e a utilização da 

modelagem como alternativa de ensino e de pesquisa sob a luz de uma teoria de representação 

semiótica. O levantamento e a análise dessas pesquisas contribuíram para a composição do 

nosso estudo, bem como para a elaboração do conjunto de atividades de modelagem 

matemática que compõe este estudo. 

As pesquisas de Vertuan (2007) e Silva (2008) possibilitaram perceber e entender com 

nitidez as relações colocadas entre modelagem matemática em suas diferentes perspectivas e a 

teoria de registros de representação semiótica. Além disso, uma das atividades analisadas por 

Silva (2008) denominada Tanque de combustível e investigada originalmente por Borges e 

Silva (2007), cujo estudo se teve acesso nos decorrer das investigações, tornou-se fonte de 

inspiração para o desenvolvimento de uma atividade elaborada para esta pesquisa. 

Os estudos de Rosa (2009) e Tortola (2012) forneceram um rico material teórico sobre 

as relações estabelecidas entre modelagem matemática e registros de representação semiótica, 

apresentando, também, muitas referências de pesquisas que enriqueceram nosso texto. No 

entanto, os encaminhamentos para as análises realizadas por esses autores não convergiam 

com nossos objetivos. Por esse motivo suas contribuições se fizeram apenas no âmbito teórico 

da pesquisa. A tese de Silva (2013) permitiu ter uma visão de encaminhamentos para 

desenvolver uma atividade de modelagem matemática em sala de aula com período limitado 

de tempo e uma perspectiva para as análises das produções dos participantes. 

Apesar de fornecer vasto material para estudo, algumas obras utilizadas pelos autores 

das pesquisas aqui analisadas não fazem parte do nosso referencial teórico, não tivemos 

acesso no decorrer de nossas investigações, portanto não estão em nossas referências, no 

entanto, estão em nota de rodapé. Essas obras foram descritas ao longo desse capítulo com o 

intuito de informar o referencial teórico utilizado pelos autores das pesquisas, são elas, Duval 

4(1998a, 1998b, 1998c, 1999, 2009), Kehle e Cunningham 5(2000), Almeida e Dias6 (2004), 

                                                 
4DUVAL, R. Signe et objet (I): Trois grandes étapes dans la problématique des rapports entre représentation et 
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Sciences Cognitives, n. 6, Strasbourg: IREM, ULP, p. 165-196, 1998b. 
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Barbosa 7(1999), Peirce 8(2005), Kaiser e Sriramam 9(2006), Wittgenstein 10 (2005, 2012), 

Niss11 (1989), Borssoi e Almeida 12 (2004). 
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5 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as direções que tomamos quanto aos procedimentos 

metodológicos desta pesquisa. Para isso, destacamos o tipo de pesquisa adotado, o campo de 

estudo, o componente curricular, o objeto matemático a ser estudado, o perfil dos participantes e 

expomos, também, o conjunto de atividades de modelagem desenvolvida. 

 

5.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

Ao dar início a uma pesquisa é indispensável seguir um determinado conjunto de 

ações para que se obtenha, ao final dela, um resultado considerado científico. Segundo Lüdke 

e André (2007), para se realizar uma pesquisa é preciso conferir dados, evidências, 

informações coletadas e o conhecimento teórico acumulado sobre o tema. Para tanto, é 

necessário adotar um determinado enfoque metodológico para o estudo de um problema. 

Perante o objetivo deste estudo segue-se a abordagem metodológica da pesquisa 

qualitativa embasada nos pressupostos de Lüdke e André (1986), de forma que existe uma 

preocupação com o processo da pesquisa. E, além disso, pretende-se focar a produção de 

dados, tomando o “significado” que os sujeitos dão aos eixos norteadores desse estudo, ou 

seja, o desenvolvimento das atividades de modelagem matemática e a mobilização das 

representações semióticas ao analisar o volume de um tanque de combustível cilíndrico. 

Segundo Bogdan e Biklen (apud, LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p, 11), 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. Segundo os dois autores, a pesquisa 

qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que esta sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de 

campo. 

 

A produção de dados na abordagem qualitativa de pesquisa assume um caráter 

descritivo. Esses dados podem ser adquiridos por meio de entrevistas, transcrições, registros 

de atividades, observação do pesquisador, entre outros. Nesse sentido, nesta pesquisa, 

recorremos à análise dos protocolos da atividade de modelagem, além de anotações da 

pesquisadora realizadas no decorrer do desenvolvimento das questões. Esses instrumentos de 

produção de dados vinculados ao contato direto do pesquisador com a situação investigada, 

são algumas das características da pesquisa qualitativa. 
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A análise dos dados segue as orientações dos registros de representação semiótica de 

Duval (1993, 2003, 2004, 2011) e toma como elementos a mobilização das representações 

matemáticas, centrando-se na coordenação entre os registros em cada parte do 

desenvolvimento da atividade, considerando as transformações de tratamento e conversão. 

 

5.2 O CAMPO DA PESQUISA E OS PARTICIPANTES 

 

A escolha por licenciandos em Matemática surgiu devido à necessidade de que futuros 

docentes da Educação Básica reconheçam a importância de mobilizar diferentes 

representações de um mesmo conceito matemático (BRASIL, 1999), o que pode remeter ao 

emprego da teoria de registros de representação semiótica. Por outro lado, também é 

aconselhável que, durante a graduação, os licenciandos estabeleçam contato com diferentes 

alternativas de ensino, dessa maneira a modelagem matemática se mostra uma possibilidade, 

instigando a pesquisa e criatividade, atribuindo significados para os conceitos matemáticos 

em contextos reais. Isso fica evidente em um dos objetivos propostos na BNCC para o ensino 

e aprendizagem de conceitos geométricos, que é: “estabelecer relações entre vistas ortogonais 

e representações em perspectiva de figuras geométricas espaciais e de objetos do mundo físico 

e aplicar esse conhecimento em situações relacionadas ao mundo do trabalho” (BRASIL, 

2016, p. 565). 

A atividade de modelagem matemática por nós programada foi desenvolvida no Curso 

de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria no componente 

curricular Educação Matemática II (MTM1062), ofertado no primeiro semestre de 2017 no 

turno da manhã, com carga horária de 90 horas, sendo 60 horas teóricas e 30 horas práticas. 

A ementa desse componente contempla conteúdos trabalhados na disciplina de 

Matemática no Ensino Médio e é dividida em três unidades. A Unidade 1 – Propostas 

curriculares para a aprendizagem de matemática do 1º ao 3º ano do Ensino Médio; a Unidade 

2 – Educação Matemática no Ensino Médio; e a Unidade 3 - Inserção escolar. 

Na Unidade 1, os licenciandos discutem os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 1999) e as Referências 

Curriculares para Matemática do Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Sul (RIO 

GRANDE DO SUL, 2009), além de orientadores curriculares atuais como a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2016). Na Unidade 2, os estudos se voltam para os elementos 

da estrutura curricular de Matemática, os programas de Matemática, para análise de livros 
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didáticos e conhecimento dos blocos de conteúdo dos 1º, 2º e 3º anos, explorando os conceitos 

de números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e álgebra em cada um dos 

blocos. E, na Unidade 3, volta-se para inserção escolar, os estudantes podem ter conhecimento 

da dinâmica escolar no Ensino Médio e estudar as propostas curriculares de matemática 

adotadas pelas escolas no Ensino Médio, dentro de uma determinada escola. 

A Unidade 3, no decorrer do primeiro semestre de 2017 foi desenvolvida por meio de 

um Projeto de Extensão13 que visa articular os componentes curriculares da Educação 

Matemática II (MTM1062) e Didática de Matemática II (MEN 1233) ofertados, conforme 

aconselhado pelo Projeto Político Curricular, para o mesmo semestre do Curso de Matemática 

Licenciatura/UFSM. 

Os principais objetivos desse projeto de extensão consistem na promoção de ações e 

reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagem de geometria plana e espacial no 

Ensino Médio e na elaboração e desenvolvimento de encaminhamentos didáticos que podem 

ser adotados no ensino de geometria no Ensino Médio, incluindo o emprego de recursos 

didáticos e tendências metodológicas. Constatou-se que o projeto de extensão promoveu a 

aproximação do Curso de Matemática Licenciatura/UFSM com o contexto escolar e 

contribuiu para a formação inicial e continuada de professores de Matemática. 

O projeto envolveu três professoras da UFSM vinculadas aos departamentos de 

Matemática ou de Metodologia do Ensino, 16 acadêmicos, 1 (uma) bolsista FIEX, 2 (dois) 

professores da rede pública estadual de Santa Maria e 93 (noventa e três) estudantes do 

terceiro ano da escola, na qual foram desenvolvidas as ações extensionistas. 

O desenvolvimento do projeto aconteceu ao longo dos meses de março a julho de 

2017. Ao todo, foram realizadas 21 horas de planejamento, 9 (nove) horas de reflexão e 9 

(nove) horas de aplicação das atividades na escola com o uso de materiais manipuláveis, 

jogos, maquetes, experimentos e o software GeoGebra. 

Devido ao fato de os licenciandos envolvidos no projeto supracitado analisarem e 

efetuarem ações em aulas de Matemática com atividades de geometria plana e espacial, 

principalmente a partir de questões propostas pelo Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, 

optamos por desenvolver a atividade de modelagem que norteia esta pesquisa após a 

conclusão das ações do projeto de extensão. Além disso, selecionamos uma questão do Enem 

                                                 
13O Projeto de Extensão Escola e Universidade: Parceria Visando à formação de professores de Matemática com 

ênfase no ensino de Geometria Espacial está registrado no GAP/CCNE/UFSM sob o código 045510. A escola 

participante do projeto é o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, localizado no município de Santa 

Maria/RS. 
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como ponto de partida para a atividade de modelagem que será analisada nesta investigação, 

enfocando o objeto matemático volume de cilindro. 

A fim de manter os preceitos éticos, submetemos e aprovamos junto ao Comitê de 

Ética CEP/UFSM o projeto de pesquisa intitulado Modelagem Matemática do volume de 

combustível em um cilindro a partir de uma questão do ENEM: uma discussão em um curso 

de formação de professores de Matemática sob o nº 045026 (Anexo A). Esse projeto norteou 

a produção dos dados e foi alterado a fim de atender as sugestões propostas pela banca 

examinadora durante o Exame de Qualificação desta dissertação, principalmente, em relação 

aos objetivos do estudo e às questões que compõem a atividade de modelagem. 

Os participantes da pesquisa pertencem a uma turma composta por 17 acadêmicos 

matriculados, sendo que 2 (dois) nunca frequentaram nenhuma aula, e 1 (um) não compareceu 

ao primeiro encontro. Todos os 14 licenciandos presentes no primeiro encontro optaram por 

se envolver nesta pesquisa e atuaram voluntariamente nela. Desse modo, receberam e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

No entanto, se algum dos licenciandos desejasse não participar da pesquisa estaria 

autorizado, de forma segura a não sofrer qualquer tipo de discriminação, constrangimento ou 

ainda qualquer outro tipo de prejuízo, deixando claro que a não participação neste trabalho 

não implicaria em prejuízos referentes a notas e desempenho do componente curricular 

Educação Matemática II (MTM1062). Ainda, o sujeito que participou das atividades, mas não 

quisesse permitir que seus registros e anotações fossem divulgados, teria a garantia de que 

nenhuma das atividades seria utilizada na análise dos dados. 

 

5.3 A ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Como elemento de estudo para esta pesquisa foi elaborado um conjunto de 3 (três) 

atividades que seguem os princípios de modelagem matemática. As atividades foram 

nomeadas Atividade 1, Atividade 2 e Atividade 3, composta por 10 itens, que abordam 

conceitos do objeto matemático volume de cilindro e envolvem uma discussão de temas da 

realidade, 

 

Ao discutir situações da realidade e verificar a aplicabilidade da Matemática em 

diferentes contextos, os alunos, além de olhar a realidade que os cerca, podem ter 

uma visão mais ampla da matemática e construir conhecimentos a respeito dos 

aspectos matemáticos com que se deparam nas atividades de Modelagem 

(VERTUAN, 2007, p.41). 
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Desse modo, a modelagem matemática desenvolvida em sala de aula pode exercer um 

papel fundamental na construção do conhecimento matemático e, conforme Silva (2009, p. 

25), “essa alternativa é reconhecida como uma forma de auxiliar os alunos a desenvolverem a 

capacidade de construir o seu conhecimento matemático por meio da abordagem de 

problemas ou situações que se fazem presentes em seu ambiente”. 

Nessa perspectiva, optamos adotar as etapas para a construção do modelo, segundo 

Biembengut e Hein (2003), ou seja: A Interação (reconhecimento e familiarização) 

acompanha a primeira e a segunda atividade, por meio do enunciado e exploração das 

informações diretas e indiretas expostas aos licenciandos, na qual acontece a seleção de 

variáveis e constantes a serem consideradas. A Matematização (formulação e resolução) é 

essencial a todas as etapas atividades, pois se designa ao levantamento de hipóteses, a escolha 

de estratégias e as transformações dos registros de representação que emergem a todo o 

momento na resolução de uma situação-problema, etapa em que se dá a explicitação da 

representação de uma solução e a compreensão do problema. A Matematização em nossas 

atividades fica mais evidente na Atividade 2, mais precisamente a partir da atividades 2-b, na 

qual é preciso lançar mão de conceitos matemáticos para identificar e elaborar uma estratégia 

de resolução para a situação-problema.  

E, por fim, para a finalização das atividades, a etapa Modelo Matemático 

(interpretação e validação) na qual se faz necessário voltar às etapas anteriores com a 

finalidade de verificar os procedimentos abordados, compreender e avaliar a validade do 

modelo construído. Fase imprescindível, pois é nela que os licenciandos atribuem significado 

ao que foi proposto e conferem o que foi apreendido durante o desenvolvimento da atividade.  

Além disso, verificam os encaminhamentos, bem como os registros de representação 

escolhidos para exposição do modelo elaborado. Essa etapa percebe-se na Atividade 3, pois 

possui um item específico para o seu desenvolvimento e representação de seus resultados.  

Considerando essas etapas do processo de elaboração do Modelo Matemático, os 

prováveis registros de representação semiótica abordados e as possíveis estratégias a serem 

seguidas na construção de um modelo que represente uma solução para a situação exposta, 

apresentamos nesta seção as atividades que seguem os princípios da modelagem matemática 

propostos por Biembengut e Hein (2003). Descrevemos seus enunciados e o que é esperado 

nas produções dos participantes. 

A Atividade 1 versa sobre uma questão baseada na prova do Enem 2000. O enunciado 

da atividade foi reelaborado de acordo com as nossas finalidades e tem o propósito de atuar 

como atividade preparatória no desenvolvimento das próximas atividades. Os 4 (quatro) itens 
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que acompanham essa atividade podem ser relacionados com a etapa de Interação. A partir 

dessas questões, o participante começa a explorar e ter acesso às primeiras informações sobre 

o objeto matemático estudado. Ela aborda o volume de combustível em um tanque cilíndrico 

na posição horizontal e as alturas de uma vara graduada.  

A questão demanda do estudante respostas intuitivas, e para auxiliar na construção das 

possíveis representações de sua resolução, seguem alguns questionamentos norteadores 

relacionados à área e o volume. A seguir, as figuras das atividades com suas descrições e 

principais objetivos. 

 

Figura 1 - Atividade 1-a 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

A atividade 1 apresenta o enunciado da questão do Enem e uma representação figural. 

A questão pede para o estudante expor outra visão da que é apresentada na questão. É 

esperado que o licenciando ao responder 1-a possa associar a visão frontal do cilindro a uma 

circunferência e a vara como um segmento na posição vertical ao plano do chão que passa 

pelo centro dessa circunferência. 

 

Figura 2 - Atividade 1-b 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Na Atividade 1-b, Figura 2, os estudantes precisam determinar se, a partir da divisão 

da representação frontal, os volumes gerados seriam iguais ou diferentes. Nessa questão, o 

licenciando pode explorar e revisitar seus conhecimentos em relação às retas, segmentos e 
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suas posições, bem como o conceito de área, pois uma possível representação figural desta 

divisão se dá com retas paralelas equidistantes umas das outras. 

Os acadêmicos devem perceber que se considerarem as distâncias entre os segmentos 

de reta congruentes, os volumes correspondem a cada uma das regiões não serão iguais, pois 

cada segmento corresponde a uma corda da circunferência, tendo assim medidas diferentes 

em cada subdivisão, e, consequentemente, obtém-se volumes diferentes. Para essa questão, os 

registros de representação esperados são figural, e possivelmente regitro em língua natural, 

podendo haver a coordenação entre eles, do registro em língua natural para o registro figural. 

Segue, na Figura 3, uma representação da divisão da visão frontal do tanque. 

 

Figura 3 – Produção da representação figural da divisão da visão frontal do tanque 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

A proposta da atividade 1-c, Figura 4 requer dos participantes uma resposta intuitiva, 

traçando retas paralelas ou segmentos horizontais simulando o preenchimento de sucessivas 

quantidades equivalentes a  da capacidade de combustível no tanque. Essa atividade tem a 

intenção de promover a produção de diferentes tipos de registro de representação para 

expressar uma possível solução à questão, de como representar as marcações de cada 

preenchimento de combustível no tanque. É esperado que surjam registros figurais e em 

língua natural. 

https://www.sinonimos.com.br/requer/
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Figura 4 – Atividade 1-c 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Na Figura 5, segue a construção de uma possível representação para a solução da 

atividade 1-c, na qual cada espaço hachurado representa uma quantidade de combustível 

equivalente a    do total do volume do tanque. Sobre o registro figural, Vertuan (2007, p. 63) 

afirma que “como recurso para compreensão do conjunto de informações, muitos alunos 

optam por construir um esquema da situação em estudo”. 

 

Figura 5 – Representação figural da inserção de quantidades iguais no tanque 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Ao traçar as retas simulando o preenchimento de combustível se pode verificar que as 

distâncias entre as retas vão diminuindo conforme se aproximam do centro da circunferência. 

Vê-se então que as áreas são diferentes entre si e ficam menores até chegar ao centro. Acima 

do eixo horizontal central, acontece uma reflexão das distâncias entre as retas e as áreas se 
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repetem na parte superior da figura, pois as cordas, segmentos que demarcam as alturas se 

repetem na mesma proporção que a metade inferior da circunferência. 

Nessa atividade, as representações semióticas que predominam são as figurais, visto 

que a conversão do registro do enunciado para um registro de representação da resposta é 

facilitada pela construção de esquemas e desenhos.  

Na atividade 1-d, Figura 6, é preciso marcar a alternativa correta correspondente a 

Atividade 1 e, seguindo o raciocínio das questões anteriores, podemos perceber que inserindo 

quantidades iguais de combustível no tanque as alturas marcadas pelo líquido diminuem entre 

si conforme se aproximam do centro da circunferência, portanto a alternativa correta é a letra 

“a”. 

 

Figura 6 – Atividade 1-d 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

A Atividade 2, Figura 7, enseja a elaboração de um modelo matemático que possa 

representar uma situação-problema levantada em um contexto real. Para a elaboração de um 

modelo que responda ao questionamento da Atividade 2, procuramos seguir as etapas da 

modelagem matemática definidas por Biembengut e Hein (2003), ficando mais evidente as 

etapas de Interação e Matematização. Nessas etapas da modelagem, os diferentes registros de 

representações emergem naturalmente, pois acontecem as estratégias de resolução e 

manipulação dos conceitos matemáticos envolvidos. Ficando mais presentes, também, os 

processos de tratamento e conversão desses registros de representação mobilizados.  
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Figura 7– Atividade 2 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

No enunciado da atividade, podemos identificar a presença da etapa Interação. Nessa 

etapa, acontece reconhecimento e familiarização da situação-problema apresentada, fazendo 

uma leitura e reflexão sobre quais elementos, conceitos matemáticos, já são conhecidos, ou 

não, e se pode fazer uso para os encaminhamentos da solução procurada, ou ainda apontar se 

precisam utilizar algum conhecimento específico que ainda não possuem ou precisam rever. 

Dispomos, também, na Atividade 2, de 5 (cinco) questionamentos que possuem a função de 

auxiliar na busca da solução e no registro de todos os procedimentos e tomadas de decisão dos 

licenciandos, mobilizando alguns registros de representação. 

Segue, na Figura 8, a atividade 2-a elencando as áreas possíveis a serem reconhecidas 

na representação figural da vista frontal do tanque. 

 

Figura 8 – Atividade 2-a 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 



73 

Na figura 9, apresentamos uma possível representação dos encaminhamentos que 

podem ser tomados pelos participantes. Espera-se que eles possam perceber as áreas que 

compõe o conceito de volume remanescente nessa representação geométrica, tais como a área 

limitada pelo segmento circular, área do setor circular e a área do triângulo delimitado pelas 

áreas já citadas. Além disso, é preciso observar os segmentos que determinam o raio, a altura 

do combustível na representação frontal do cilindro e o ângulo formado pela área do setor 

circular com o centro da circunferência. 

 

Figura 9– Possível produção de representação figural da atividade 2 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

À medida que são identificados possíveis conceitos, elementos matemáticos e 

variáveis pertinentes à situação-problema em questão, volta-se à segunda etapa da modelagem 

matemática que é a Matematização. Nessa etapa, acontece a organização e sistematização das 

informações coletadas, escolhida e traçada uma estratégia de ação para a resolução do 

problema levantado. Para essa representação dos elementos e conceitos matemáticos, 

requeridos atividade 2-b, figura 10, observa-se que emergem alguns registros de representação 

semiótica, e ainda, a mudança desses registros se faz necessária para a formulação de novas 

representações, bem como os tratamentos, presentes nos texto a seguir e nas equações (1), (2) 

e (3). 
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Figura 10 – Atividade 2-b 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Após identificar as áreas e as variáveis envolvidas, colocando-as sobre um plano 

cartesiano, tem-se o raio R, a altura de combustível h, a medida  (diferença entre o 

raio da circunferência e a altura de combustível no recipiente), os segmentos QPOA  que 

limitam as medidas do conteúdo do cilindro (combustível remanescente) nos eixos 

cartesianos, o OPQ limitado pela área do setor circular e do segmento circular. O ângulo 

POQ ˆ  formado no setor circular foi denominado de θ (teta). 

Nessa etapa de Matematização, fica evidente que a transformação mais presente é o 

tratamento nos registros figural, simbólico e algébrico e considerando apenas o quarto 

quadrante do plano cartesiano, temos as expressões que podem representar as áreas 

identificadas na representação gráfica exposta na Figura 9: 

Expressão da área limitada pelo segmento circular ( ) em 
2m : 

                                                                       (1) 

Expressão da área do setor circular ( ) em 
2m : 

                                                                   (2) 

Expressão da área do triângulo ( ) em 
2m : 

 =                                   (3) 

A atividade 2-c demanda de uma observação aos procedimentos adotados 

anteriormente na atividade 2-a e 2-b, durante a seleção de variáveis pertinentes e 

determinação de áreas relevantes à solução da situação-problema. Aqui se espera que os 

licenciandos possam argumentar, no registro de representação em língua natural, a tomada de 
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decisão em considerar apenas metade da representação da área limitada pelo segmento 

circular.  

 

Figura 11– Atividade 2-c 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Para a resolução da atividade 2-c, Figura 11, também se espera que o participante 

perceba que a simetria do problema em relação ao eixo das ordenadas, permite que sejam 

considerados a área ou o volume de uma das metades da representação do conteúdo do 

cilindro calculado e posteriormente multiplicado por dois. Essa estratégia permite obter 

informações mais precisas da representação figural sobre as áreas, visualizar o triângulo 

retângulo e o setor circular com medidas definidas em função das duas principais variáveis, 

e . A Figura 12 apresenta a atividade 2-d, que requer a sistematização e tratamento das 

informações até aqui estabelecidas pelas demais atividades. 

 

Figura 12– Atividade 2-d 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

A Matematização consiste em sistematizar e tratar as informações encontradas nas 

representações figural e algébrica dos conceitos matemáticos e expressões eleitas para a 

resolução do modelo de volume procurado. Verifica-se que a área solicitada, área limitada 

pelo segmento circular, pode corresponder à metade da região demarcada na vista frontal, 

definida pela área do setor circular diminuída da área do OPQ , mobilizando conversão de 

registros de representação. A partir das expressões algébricas de cada área que podem ser 

identificadas no registro figural, é possível obter a equação da área do combustível 

remanescente, , mobilizando as equações (2) e (3) em (1). 

 

                                                    (4) 
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Com os devidos tratamentos no registro algébrico das expressões (2) e (3), obtemos a 

expressão algébrica da área limitada pelo segmento circular. Como encontramos metade da 

área ocupada no segmento circular, é necessário dobrar a equação  e, assim, obtém-se a 

área completa ocupada pelo combustível no cilindro: 

 

                                                               (5) 

 

Por fim, atividade 2-e, Figura 13, solicita o volume total de combustível remanescente 

no cilindro, ou seja, pela multiplicação da área  pelo comprimento  do cilindro. 

 

Figura 13– Atividade 2-e 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Com o tratamento no registro algébrico da expressão (5), na qual a expressão da área 

ocupada pelo combustível remanescente é multiplicada pelo comprimento do cilindro 

obtemos a equação do volume do tanque cilíndrico na horizontal, , esse registro 

algébrico representa o volume inferior de combustível remanescente no cilindro: 

 

                                  (6) 

 

Ao final da elaboração do modelo matemático da Atividade 2, os licenciandos foram 

convidados a fazer uso do software GeoGebra para “plotar” sua expressão, seus modelos 

encontrados, emergindo assim um registro gráfico, bem como verificar como se comportam 

graficamente e, ainda, socializar os procedimentos adotados por sua dupla e discutir com os 

demais a escolha de seus encaminhamentos. Essa atividade possibilita a conversão entre o 

registro em língua natural do enunciado, registro algébrico do modelo para o registro gráfico. 

Na última etapa, ou seja, Modelo Matemático, os licenciandos retomaram a situação-

problema inicial para verificar a validação do modelo obtido. Para tanto, foram necessárias 

discussões entre eles e a pesquisadora acerca dos caminhos e registros de representações 

obtidos no processo de construção do modelo. 
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Nessa etapa, verifica-se a proximidade dos elementos do modelo com os elementos da 

situação-problema representada e se este é válido para responder as questões levantadas. Para 

tanto se deve rever as estratégias tomadas, assim como os registros de representação 

mobilizados. 

A Atividade 3, Figura 14, verifica a validade do modelo determinado na atividade 2-e. 

Para isso, foi disponibilizada uma tabela de valores idêntica a que o posto de combustível, 

localizado no campus sede da UFSM, utiliza para calcular o volume remanescente de 

combustível existente em seus tanques. A tabela relaciona a altura demarcada pelo 

combustível em uma régua de medição inserida no interior do tanque e o volume de 

combustível remanescente neste tanque. 

Figura 14– Atividade 3 

 

 
 
Fonte: Construção da autora 

 

Para conferir a validade do modelo determinado, é preciso mobilizar a equação do 

volume elaborado na Atividade 2, utilizando as medidas do raio e da altura , dados na 

Atividade 3,  e altura  em  diponibilizada pela tabela de valores utilizada 

pelos postos. Dessa maneira, pode-se verificar se os valores identificados no modelo são 

coerentes com os valores que existem na tabela, ou ainda, semelhantes com margem de erro 

igual ou inferior a que permite a tabela. 

A atividade 3 possibilita o tratamento no registro numérico da expressão do volume, 

além de possibilitar a conversão de registros. Nessa atividade, fica evidente a conversão e o 

tratamento dos registros de representação. No tratamento numérico da expressão, pode-se 

substituir o valor do raio  na equação, tranformando em uma função do volume com a 

variável . Com o auxílio do aplicativo GeoGebra, pode-se obter uma representação 

gráfica do volume do combustível em função da altura, equação (7). 

 

.........(7) 
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Segue na Figura 14, a produção de um registro gráfico, criado para o volume de 

combustível a partir do modelo elaborado (6) e (7), com as medidas previamente dispostas na 

tabela que o posto de combustível utiliza para o controle seu interno,  m.  

 

Figura 15 – Produção de registro gráfico no GeoGebra do volume remanescente 

 

 
 

Fonte: Construção da autora 

 

Finalizando as atividades, é esperado que se iniciasse uma explanação e discussão dos 

resultados e dos registros emergentes dessa atividade, bem como os processos de tratamentos 

e conversões, entre licenciandos e ao grande grupo. Entende-se que é durante as discussões 

desses conceitos em torno do objeto matemáticos abordado no decorrer da atividade de 

modelagem matemática que se dá a apreensão e compreensão dos conceitos presentes na 

elaboração do modelo. 
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6 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Com o objetivo de investigar se e como os acadêmicos do curso de Matemática 

Licenciatura da UFSM mobilizam representações semióticas ao explorarem o conceito de 

volume de combustível em um cilindro por meio de atividades que seguem os princípios da 

modelagem matemática, descrevemos e analisamos os procedimentos desenvolvidos e 

registrados pelos licenciandos nos protocolos das atividades. 

Ao usar atividades de modelagem matemática em sala de aula, não é possível prever a 

totalidade ou os tipos de registros de representação semiótica que serão usados no decorrer do 

desenvolvimento das mesmas (VERTUAN, 2007). Tudo depende do conhecimento 

matemático de cada indivíduo envolvido e as estratégias escolhidas para a resolução. 

O conjunto de atividades foi realizado em 2 (dois) encontros, totalizando 4 (quatro) 

horas. O primeiro encontro aconteceu no dia 02 de junho e o segundo encontro ocorreu no dia 

09 de junho, no horário regular da disciplina que acontecia no Laboratório de Informática do 

Departamento de Matemática da UFSM, sala 1235-A, do prédio 13/CCNE. Os licenciandos 

foram organizados em 7 (sete) duplas, as quais no texto nos referirmos como Dupla A, Dupla 

B, assim por diante, até a Dupla G. Essa nomenclatura visa mantermos o anonimato dos 

licenciandos. 

A elaboração e desenvolvimento dessas atividades em sala de aula, contaram com, 

além da pesquisadora, a participação e colaboração da acadêmica do curso de Matemática 

Licenciatura do 8º semestre, bolsista do projeto de extensão Escola e Universidade, 

explicitado anteriormente e, ainda, estava presente a professora regente da turma. No primeiro 

encontro, foram apresentadas as Atividades 1 e Atividade 2 (Apêndice B), impressas em 

folhas A4 e distribuídas a cada dupla. Mas antes da realização das atividades ocorreu a 

apresentação da pesquisadora, autora deste trabalho, e, em seguida, foi explanado o objetivo 

da investigação e o convite para os licenciandos participarem da pesquisa. 

No início do segundo encontro, os licenciandos expuseram suas produções em relação 

às atividades 1 e 2 e, posteriormente, realizaram a Atividade 3 (Apêndice C), apresentada em 

folha A4. No segundo encontro, os participantes interagiram mais e agiram com mais 

naturalidade ao desenvolver as atividades, discutindo e debatendo as questões. Ao final de 

cada encontro, os protocolos dos participantes eram recolhidos para serem fotocopiados pela 

pesquisadora. 
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Para compor a produção de dados, foram tomados os protocolos dos acadêmicos 

referente as 3 (três) atividades, além de anotações realizadas pela pesquisadora, durante o 

desenvolvimento das mesmas. Tais anotações continham conversas paralelas, 

questionamentos e discussões observadas entre os componentes das duplas. 

Tomamos a resolução da Atividade 1 como parte da Interação, pois a partir dela os 

licenciandos iniciaram o reconhecimento e familiarização do assunto a ser estudado. A 

atividade traz a discussão do volume de combustível em um tanque na posição horizontal e as 

alturas de uma vara graduada. Essa atividade é composta por 4 (quatro) itens auxiliares, com o 

objetivo de levar os estudantes à compreensão da equivalência de volumes entre graduações 

consecutivas da vara. 

Alguns licenciandos usaram materiais como régua e compasso para a construção do 

registro e outros apenas o fizeram a mão livre. No entanto, algumas das representações 

utilizadas pelos licenciandos para responder as atividades são semelhantes, por esse motivo 

apresentamos aqui apenas exemplos pertinentes à análise desenvolvida dos registros 

produzidos por eles, evitando repetições. A seguir, as figuras 16 e 17, respectivamente, 

expõem os registros das Duplas B e D, respectivamente. 

 

Figura 16 – Produção da Dupla B para atividade 1-a 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla B_Atividade 1-a 
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Figura 17 – Produção da Dupla D para atividade 1-a 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla D_Atividade 1-a 

 

A atividade 1-a solicitava a representação de uma visão frontal do tanque cilíndrico na 

horizontal. Para a exposição dessa resposta, todas as duplas utilizaram apenas um tipo de 

registro de representação semiótica, o registro figural, não sendo necessário nenhum outro 

tipo de transformação, apenas a conversão do registro em língua natural do enunciado para o 

registro figural. Segundo Duval (2003, p. 18), “[...] a passagem de um enunciado em língua 

natural a uma representação em um outro registro toca um conjunto complexo de operações 

para designar os objetos”, e isso implica no conhecimento dos alunos sobre algumas 

características dos objetos matemáticos em questão.  

Para responder a atividade 1-b, duas duplas mobilizaram registro figural e registro em 

língua natural (Dupla A e Dupla F). As demais, duplas B, C e G, também explicitaram 

respostas corretas, mas as representaram apenas no registro em língua natural. 

 

Figura 18 – Produção da Dupla A para Atividade 1-b 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 1-b. 
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Para responder a questão 1-b, na Figura 18, a Dupla A utilizou também um registro 

algébrico para representar o volume de um cilindro e ressaltou a variação da área da base no 

cálculo do volume, explicitando seus raciocínios. A Dupla F, ao resolver a atividade 1-b, foi 

bem sucinta em sua resposta no registro em língua natural, como segue na Figura 19. 

 

Figura 19 – Produção da Dupla F para atividade 1-b 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla F_Atividade 1-b 

 

As duplas perceberam e registraram que se a distância entre as retas, que seccionavam 

a vista frontal do tanque de combustível, fosse fixa então haveria variação na medida da área 

de cada região delimitada por essa distância, tomando o diâmetro da vista frontal como eixo 

de simetria.  

A Atividade 1-c, figura 20, requeria usar uma ideia intuitiva para esboçar marcações 

na vista frontal do reservatório quando este está totalmente preenchido com combustível por 

meio das inserções sucessivas de quantidades correspondentes a décima parte do seu volume. 

Algumas duplas utilizaram dois tipos de registros, figural e língua natural, por exemplo, as 

Duplas A e C, nas figuras 20 e 21 respectivamente, as demais duplas utilizaram apenas egistro 

figural para apresentar sua resposta.  

 

Figura 20 – Produção de conversão da Dupla A para a atividade 1-c 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 1-c 
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Diferente da representação da Dupla A, a Dupla C (Figura 21) inicialmente utilizou o 

registro da língua natural e, posteriormente, o registro figural. Os licenciandos apresentaram 

no registro da língua natural o raciocínio para responder o questionamento e construíram a 

figura que demonstra as marcações que cada preenchimento de combustível faria na vara. A 

possibilidade de conversão, ou seja, poder utilizar um registro ao invés de outro é que 

caracteriza a compreensão em matemática e como ressalta Silva (2008, p.65) “é a atividade de 

conversão que possibilita a coordenação entre os diferentes registros de representação 

semiótica”.  

 

Figura 21 – Produção da Dupla C para atividade 1-c 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla C_Atividade 1-c 

 

Até aqui as atividade exigiam raciocínio lógico, criatividade e imaginação, bem como 

conhecimento matemático. Além disso, requeriam reflexão sobre como e quais registros de 

representação auxiliariam melhor na situação. Por meio de nossas análises, ficou claro a 

necessidade do licenciando utilizar o registro figural para representar o objeto matemático, 

bem como o registro da língua natural, podendo fazer uso de um ou outro para a sua 

representação (DUVAL 2003). 

A Atividade 1-d apresenta uma série de alternativas para as possíveis marcações na 

vara graduada que melhor ilustram a situação em que a distância entre as graduações 

representam o mesmo volume. Nessa questão, os licenciandos apenas precisavam optar pela 

resposta correta, conforme foi verificado a partir dos resultados gerados na atividade anterior 

(1-c). As alternativas fazem parte da questão do Enem 2000. Todas as duplas marcaram a 

alternativa correta, “a”.  
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Figura 22 – Representação da Dupla A para a atividade 1-d 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla C_Atividade 1-c 

 

Para melhor representar os resultados verificados nessa atividade, apresentamos o 

Quadro 7 explicitando os registros de representação mobilizados. 

 

Quadro 7 – Quadro resumo dos resultados da atividade 1 

 

Atividade 

Duplas 

Dupla_A Dupla_B Dupla_C Dupla_D Dupla_E Dupla_F Dupla_G 

1-a Registro 

figural 

Registro 

figural  

Registro 

figural  

Registro 

figural 

Registro 

figural 

Registro 

figural 

Registro 

figural 

1-b Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

1-c Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

Registro 

figural 

Registro 

figural -

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

1-d - - - - - - - 

 

Fonte: Produção autora 

 

A situação-problema apresentada na Atividade 2, é baseada na situação originalmente 

proposta por Borges e Silva (2007), analisada por Silva (2008) e versa sobre como calcular o 

volume remanescente de combustível em um cilindro na posição horizontal em um tanque de 

combustível. Tal situação-problema foi adaptada e contextualizada no âmbito do posto de 

combustível localizado no Campus Sede da UFSM. 
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A Atividade 2 é composta por 5 (cinco) questões que auxiliaram no desenvolvimento 

das ideias e produção de registros de representação. As atividades 2-a e 2-b correspondem à 

etapa da Interação da modelagem matemática, segundo Biembengut e Hein (2003), pois 

primeiro verificam as variáveis pertinentes a serem estudadas e produzem as primeiras 

informações sobre o problema. 

Nessa atividade, as duplas A, C, D e G consideraram os 3º e 4º quadrantes da 

representação figural para localizar os conceitos pedidos na atividade. Ou seja, identificaram 

as unidades significativas do registro figural. Após alguns questionamentos e reflexões sobre 

a situação, os estudantes se concentraram em apenas um quadrante para visualizar as áreas 

que resultariam nas linhas traçadas na figura. Desse modo, consideraram trabalhar com um 

setor circular definido por um triângulo retângulo e a medida de uma corda da circunferência 

não dividida pelo eixo das ordenadas, visando figuras mais elementares, obtendo assim a 

simplificação de expressões. 

As atividades 2-a e 2-b foram respondidas na mesma representação figural da 

circunferência, e buscam identificar elementos e conceitos matemáticos já elencados nas 

atividades 1-a e 1-b. Nessa primeira parte da atividade, os licenciandos identificaram 

segmento circular; setor circular; raio ( ); ângulo ( ); altura de combustível ( ); medida ; a 

medida ; o triângulo definido por . Para identificar tais objetos matemáticos os 

licenciandos, primeiramente, projetaram um plano cartesiano sobre a circunferência.  

Ao mobilizarem o registro de representação figural, registro em língua natural, registro 

algébrico e simbólico, os licenciandos identificaram os conceitos matemáticos na 

representação figural. Depois de identificar as áreas delimitadas na figura identificaram o raio 

, a altura de combustível , a medida , os segmentos  e , que são 

congruentes, QPA 0 , o triângulo OPQ  e o ângulo , que podemos denominar . Nas 

figuras a seguir são expostos os registros dos acadêmicos para essa atividade. 
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Figura 23 – Produção da Dupla A para a atividade 2-a e 2-b 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-a 

 

Figura 24 – Produção da Dupla C para a atividade 2-a 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla C_Atividade 2-c 
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Figura 25 – Representação da Dupla para a atividade 2-a 2-b 

 

 

Fonte: Protocolo_Dupla D_Atividade 2-c 

 

Figura 26 – Produção da Dupla G para a atividade 2-a 2-b 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla G_Atividade 2-a 2-b 

 

Durante o desenvolvimento dessas atividades alguns licenciandos tiveram dificuldades 

em perceber qual dos quadrantes deveria seria mais adequado identificar os conceitos e 

elementos matemáticos, mesmo na figura estando hachurado o combustível remanescente 

acumulado. Alguns participantes, como as duplas C e a G estavam, em primeiro momento, 

fazendo considerações sobre as informações no primeiro e segundo quadrante da 

circunferência, como identificar o raio R. Ao serem questionados sobre o porquê de suas 

ações, responderam que não haviam percebido que o processo de desenvolvimento do cálculo 
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de volume estava relacionado à parte inferior do diâmetro da circunferência, traçado de modo 

paralelo ao plano do solo, no qual o tanque está apoiado.  

Obviamente é possível determinar um modelo que identifique o modelo de 

combustível considerando tais quadrantes, no entanto, o registro figural deve ser mobilizado 

de modo a promover análises mais elaboradas o que requer, nesse caso, reconhecer que o 

problema se torna mais simples quando consideramos o quarto quadrante (Figura 27) ou o 

terceiro quadrante (Figura 28). Nessa perspectiva, Silva (2013, p. 245) alerta para a 

importância do tratamento no registro de representação figural que “exige estratégias para a 

escolha da forma da subdivisão e do tamanho de cada parte”, no que diz respeito às futuras 

transformações pretendidas nesse registro. 

 

Figura 27 – Produção da Dupla E para as atividades 2-a 2-b 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla E_Atividade 2-a 2-b 

 

A Dupla F foi a única a considerar o terceiro quadrante para identificar as área e as 

variáveis.  
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Figura 28 – Produção da Dupla F para as atividades 2-a  e 2-b 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla F_Atividade 2-a 2-b 

 

As atividades 2-c e 2-d, referentes à etapa da Matematização, exigiam a identificação 

de elementos matemáticos, já elencados nas questões. Para a resolução dessa atividade, as 

duplas não apresentaram “grandes” dificuldades. Na representação figural exposta na 

atividade, o volume foi considerado abaixo da metade da capacidade total do tanque, fato que 

não gerou questionamentos entre os participantes. 

Das 7 (sete) duplas, 3 (três) apresentaram a resposta no registro da língua natural e no 

registro figural. Além da conversão do registro da língua natural para o registro figural, ainda 

apoiaram-se no registro algébrico e simbólico, o que mostra indícios de uma coordenação 

entre registros, pois como afirma Duval (2003, p 22) “[...] passar de um registro de 

representação a outro não é somente mudar o modo de tratamento, é também explicar as 

propriedades ou os aspectos diferentes de um mesmo objeto”. Vertuan (2007, p. 64) corrobora 

essa ideia e destaca que “a atividade matemática de mobilizar simultaneamente ao menos dois 

registros de representação ou a possibilidade de trocar a todo o momento de registro de 

representação, sinaliza criatividade do aluno”. 

Na Atividade 2-c, os licenciandos foram questionados sobre se existiria benefícios em 

se considerar metade do segmento circular e posteriormente fazer os ajustes. O registro 

predominante nas respostas foi o registro da língua natural com exceção da Dupla A, que 

utilizou também o registro figural para justificar esse fato. Essa atividade pode ser 
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considerada como fazendo parte da Matematização na modelagem matemática, pois nesta 

etapa do desenvolvimento é que ocorrem as tomadas de decisões e a escolha de estratégias. 

Seguem as figuras 29, 30 e 31 com a produção dos estudantes, conforme seus protocolos. 

 

Figura 29 – Produção de conversão da Dupla A para a atividade 2-c  

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-c 

 

Figura 30 – Representação da Dupla E para a atividade 2-c 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla E_Atividade 2-c 

 

Figura 31 – Produção da Dupla F para a Atividade 2-c 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla F_Atividade 2-c 

 

A Atividade 2-d requer sistematização, organização na representação figural e 

algébrica das informações obtidas anteriormente para determinar a área desejada. 

Consideramos que nessa atividade acontece a Matematização, pois os licenciandos lançam 
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mão de conhecimentos matemáticos e desenvolvem a maioria dos tratamentos e conversões 

necessárias para encontrar o modelo no registro algébrico que represente a solução da 

situação-problema. No entanto, Silva (2008, p. 90) ressalta que existem “algumas etapas do 

desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática em que o tratamento é mais 

evidenciado” (p. 90), como na atividade 2-d, na qual acontece a sistematização dos objetos 

matemáticos abordados, verifica-se o tratamento algébrico das expressões.  

Nessa atividade, os licenciandos organizaram e trataram as informações identificadas 

na representação figural da atividade anterior, verificando que a área desejada, área limitada 

pelo segmento circular ( , correspondente à metade da região demarcada na vista frontal 

definida por  , área do setor circular subtraída da área do triângulo: 

 

   

 

As duplas A e D, figuras 33 e 34, respectivamente, ao definirem as áreas consideradas 

e a operação de subtração entre elas, ou seja,  para determinar a área ocupada pelo 

combustível remanescente, realizaram a conversão do registro figural para o registro algébrico 

e o tratamento no registro algébrico da expressão da área procurada, demonstrando 

coordenação dos registros mobilizados. As demais duplas utilizaram apenas registros 

algébricos. Os registros produzidos pelos licenciandos são apresentados nas figuras 32 e 33. 

 

Figura 32 – Produção de conversão da Dupla A para a atividade 2-d 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-d 
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Figura 33 – Produção de conversão da Dupla D para a atividade 2-d 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla D_Atividade 2-d 

 

Para a definição do modelo da área do setor circular definida por , os 

licenciandos foram orientados que, caso não recordassem de algum conceito matemático 

necessário para atividade, poderiam pesquisar em qualquer material disponível, inclusive na 

internet, mesmo assim houve alguns equívocos no tratamento do registro algébrico. Por 

exemplo, as duplas A e D consideraram a área do setor circular inteira, consideraram o 3º e 4º 

quadrantes, determinando o ângulo superior do setor circular como θ. Ao considerar a metade 

do setor circular, dividiram, também, o ângulo θ, assim . Tomando α para seu ângulo 

correspondente ao setor circular considerado. Também, consideraram o triângulo com os 

vértices ABC e suas medidas de base a e altura b, encontraram a medida a através do teorema 

de Pitágoras.  

A Dupla E, Figura 34, realizou o tratamento no registro algébrico equivocado, pois 

utilizou a expressão  , no qual o denominador está expresso em graus e o numerador 

em radianos, o que impossibilita a simplificação da expressão. 
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Figura 34 – Produção da Dupla E determinando a área do ocupada pelo combustível para a 

atividade 2-d 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla E_Atividade 2-d 

 

Um dos conceitos mais importantes para determinar o modelo foi abordado na 

atividade 2-d, a área do setor circular, conceito este que os licenciandos não recordavam no 

primeiro momento e tiveram dificuldades, posteriormente, em realizar tratamentos algébricos 

em sua expressão, pois precisavam do valor do ângulo θ. Para isso, deviam realizar um 

tratamento algébrico para determinar o . Algumas duplas optaram, primeiramente, 

por não realizar esse tratamento, o que na validação do modelo se mostrou de fundamental 

importância, foi o caso das Duplas C, D e F.  

Para definir as medidas a (base) e b (altura) do triângulo em função das variáveis h 

(altura do combustível) e R (raio), as duplas utilizaram o teorema de Pitágoras, realizando 

tratamento no registro algébrico. Ainda que se trate de um procedimento simples trabalhado 

em sala de aula desde o 9 º ano, a Dupla C não realizou corretamente o tratamento para 

determinar a expressão da área do triângulo . Essa dupla substituiu a variável a pela x, 

provavelmente por ser usualmente escolhida em tratamentos e conversões em representações 

algébricas e a Dupla D não concluiu a expressão, deixando o produto notável  dentro 

da raiz quadrada, como mostra a Figura 35, a seguir. 
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Figura 35 – Produção equivocada da área do triângulo das duplas C para a atividade 2-d 

 

 

Fonte: Protocolo_Dupla C_Atividade 2-d 

 

Das sete duplas apenas três realizaram esse tratamento corretamente, sendo este o 

conceito matemático em que os licenciandos mais erraram na atividade. Segue a expressão 

correta da área do triângulo , realizado pela Dupla E. 

 

Figura 36 – Produção área do triângulo da Dupla E 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla E_Atividade 2-d 

 

Verificamos que os equívocos, no tratamento algébrico da expressão da área do 

triângulo, se deram na hora do desenvolvimento do produto notável, . Nesse 

momento, os licenciandos trocaram sinais ou não desenvolveram a propriedade distributiva 

corretamente, por falta de atenção ou pressa na hora de realizar os cálculos. Esses erros no 
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modelo que expressa a área do triângulo influenciaram, obviamente, na construção do modelo 

que expressa a área ocupada pelo combustível remanescente, acarretando no insucesso do 

tratamento. 

Como foi considerado metade da área ocupada, foi preciso multiplicar por 2 (dois) a 

expressão para se ter a área completa ocupada pelo combustível no cilindro. A representação 

algébrica da área limitada pelo segmento circular da Dupla B e da Dupla E estava correta, 

mesmo porque essas duas duplas interagiram durante os encontros, houve a troca de 

informações e a Dupla B auxiliou a Dupla E na construção de tal modelo. A Dupla A 

determinou uma expressão para a área desejada, , mas não multiplicou por 2 a expressão, 

logo a representação da área limitada pelo segmento circular está equivocada, a Dupla C e a 

Dupla F cometeram o mesmo erro que a Dupla A. 

Outros equívocos aconteceram na expressão da área limitada pelo segmento circular, 

pois no decorrer da atividade como já foram mostrados, algumas duplas se equivocaram nos 

tratamentos algébricos e elaboraram expressões errôneas para compor o modelo da área 

procurada. Apresentamos a seguir nas figuras 37, 38 e 39, expressões elaboradas no 

desenvolvimento da atividade 2-d. 

 

Figura 37 – Produção da expressão do modelo para área ocupada pelo combustível 

remanescente, Dupla A na Atividade 2-d 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-d 

 

A Dupla A realizou um tratamento para simplificar a expressão com relação ao ângulo 

 como a medida do ângulo varia de acordo com a medidade de h, a Dupla representou a 

função inversa do cos , expressando como , deixando-o em funções de R e 

h,  figura 37. Podemos notar diferenças nas expressões mobilizadas pelas duplas referente a 

escolha das variáveis. O fato de não desenvolver o arcos significar que estavam simplificando 

a expressão representada, como é o caso da Dupla F, figura 38.  
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Figura 38 – Produção da expressão do modelo para área ocupada pelo combustível 

remanescente, Dupla F para a atividade 2-d 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla F_Atividade 2-d 

 

Em seu registro, figura 38, a Dupla F considerou a expressão da área limitada pelo 

segmento circular com símbolo , não procurando a sua função inversa para deixar os termos 

em função das variáveis utilizadas, e . Mais tarde, para verificar se o modelo estava 

correto, tiveram de rever seus tratamentos nos registro algébrico e representar o ângulo 

através de sua função inversa, arccos . 

A Dupla B optou por considerar , com , tem-se a 

expressão que obtiveram, figura 39.  

 

Figura 39 – Produção da expressão do modelo para área ocupada pelo combustível 

remanescente, Dupla B para a atividade 2-d 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla B_Atividade 2-d 

 

A Atividade 2-e solicitou a determinação do modelo que expressa o volume 

remanescente de combustível no reservatório, a partir dos devidos tratamentos. As duplas 

apresentaram a expressão multiplicando por dois a área limitada pelo segmento circular. O 

modelo pode ser expresso por: 

 

 =  

 

Ao final do Encontro 1, as duplas haviam realizado as atividades 1 e 2, como foi 

mencionado anteriormente. Nesse momento, algumas duplas conversaram e verificaram com 
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seus colegas como estavam representando seus modelos. A partir desse debate algumas duplas 

fizeram correções, outras apenas discutiram os resultados, mas não modificaram nada em suas 

anotações e entregaram seus protocolos à pesquisadora. Das sete duplas que participaram das 

atividades, apenas duas apresentaram o modelo correto em seus protocolos, as Duplas B e E; 

nos demais havia equívocos de compreensão ou no tratamento algébrico. 

A Atividade 2 se mostrou mais trabalhosa aos licenciandos devido ao número de 

tratamentos e conversões que esta demandou. Os participantes mobilizaram diversos registros 

de representação semiótica, mostrando que obtiveram sucesso acerca dos procedimentos 

adotados para elaboração do modelo e para a interpretação da situação-problema em questão, 

evidenciando a coordenação entre os registros. A “coordenação entre os registros é 

evidenciada quando o aluno reconhece um mesmo objeto matemático representado por meio 

de dois ou mais registros de representação de sistemas distintos” (ROSA, 2009, p. 48). 

No segundo encontro, as duplas revisitariam os modelos determinados a fim de 

realizar a Validação por meio da Atividade 3. Desse modo, após a conclusão do primeiro 

encontro a pesquisadora realizou uma pré-análise dos modelos já elaborados pelos estudantes, 

a fim de verificar cada um. A título de exemplificação, seguem nas figuras 40 e 41, os 

modelos elaborados pela Dupla A e pela Dupla F. Vale ressaltar que a Dupla A não realizou o 

tratamento algébrico correto, em que era necessário multiplicar a expressão da área da região 

ocupada pelo combustível remanescente por 2. 

 

Figura 40 – Modelo encontrado e não corrigido do volume de combustível, Dupla A 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-e 

 

Já a Dupla F, não mostrou indícios de compreender os procedimentos usados para o 

entendimento do objeto matemático volume do cilindro. Eles não consideraram o ajuste de 

multiplicar a expressão por 2, como sugerido na questão 2-c, pois a expressão mede a metade 

do segmento circular, e ainda a questão do ângulo , que não foi colocado em função de R e 

h, o que dificulta a solução numérica para a função do volume de combustível remanescente.   
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Figura 41 – Produção do modelo não corrigido do volume de combustível, Dupla F 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla F_Atividade 2-e 

 

Diante de tais dificuldades, optamos por realizar uma ação diferenciada com a Dupla F 

apresentando-lhes um material para leitura e posterior exposição aos demais colegas. Ou seja, 

no encontro 2, a Dupla F, em particular, analisou o artigo intitulado Determinação do volume 

do cilindro horizontal – solução pertinente para um trabalhador com formação básica, de 

Lima, Zanette e Bavaresco (2012), que aborda a determinação do volume de um cilindro 

horizontal (sem qualquer inclinação). Foi solicitado que além de analisar esse o material a )ao 

final do Encontro 2, partilhassem com os demais colegas da turma sua leitura. 

Apresenta-se a seguir o quadro resumo das análises da Atividade 2 quanto aos 

registros de representação mobilizados no desenvolvimento do modelo matemático do volume 

do combustível remanescente. 

 

Quadro 8 – Quadro resumo dos resultados da Atividade 2 

 

                                                                                                                                     (continua) 

Atividade Duplas 

 
Dupla_A Dupla_B Dupla_C Dupla_D Dupla_E Dupla_F Dupla_G 

2-a 

Registro 

figural-

Registro 

simbólico 

Registro 

figural-

Registro 

simbólico 

Registro 

figural-

Registro 

simbólico 

e Registro 

língua 

natural 

Registro 

simbólico 

Registro 

algébrico - 

Registro 

figural - 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

Registro 

simbólico 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

simbólico 

2-b 

Registro 

figural 

Registro 

simbólico 

Registro 

figural 

Registro 

simbólico 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

figural 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

simbólico 

Registro 

simbólico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

figural 

Registro 

figural - 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

simbólico 

Registro 

figural - 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

simbólico 
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                                                                                                                                   (conclusão) 

2-c 

Registro 

figural - 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

língua 

natural 

2-d 

Registro 

algébrico 

- Registro 

figural –

Registro 

simbólico 

Registro 

algébrico - 

Registro 

simbólico 

–Registro 

numérico 

Registro 

algébrico - 

Registro 

figural - 

Registro 

simbólico 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

algébrico 

- Registro 

figural 

Registro 

algébrico - 

Registro 

simbólico 

Registro 

língua 

natural - 

Registro 

algébrico 

Registro 

algébrico - 

Registro 

simbólico 

2-e 

RRAlg- 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

algébrico 

Registro 

algébrico 

Registro 

algébrico 

- Registro 

língua 

natural 

Registro 

algébrico - 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

algébrico - 

Registro 

língua 

natural 

Registro 

algébrico - 

Registro 

língua 

natural 

 
Fonte: Produção da autora. 

 

A Atividade 3, no Encontro 2, faz parte da última etapa da modelagem matemática, ou 

seja, Modelo Matemático, em que se deve apresentar e analisar o modelo elaborado, retornar a 

situação-problema inicial, a Matematização, para verificar a validação do modelo obtido. Para 

tanto, na Atividade 3, o enunciado pede para determinar o volume de um reservatório com 

capacidade total de aproximadamente 30.000 litros, diâmetro de 2,549 metros e comprimento 

de 6,130 metros, o posto utiliza uma tabela que apresenta a quantidade de volume 

remanescente a partir da identificação da altura demarcada na régua de medição (em 

centímetros). 

A partir dessas informações do enunciado e com base nos dados da tabela que se 

encontra no Apêndice D, os licenciandos deveriam verificar e registrar se o modelo 

estabelecido é válido. Ainda, apontar de alguma forma o percentual de erro, caso os valores 

não fossem idênticos aos encontrados na tabela que o posto utiliza como base. 

Para a validação do modelo, os estudantes foram instigados a pensar como poderia ser 

representado o modelo encontrado; logo as duplas optaram por inserir o modelo em um 

software, como GeoGebra, para obter a representação gráfica do registro algébrico do modelo. 

No entanto, isso exigiu a necessidade de fazer os devidos tratamentos no registro numérico na 

expressão com os dados obtidos no enunciado da Atividade 3, raios R=1,2745, comprimento 

do cilindro L=6,130 e h como variável a fim compor a função V(h). Percebeu–se que, ao 
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realizarem os tratamentos no registro numéricos, os licenciando se sentiram mais a vontade e 

confiantes quanto a encontrar resultados para os questionamentos da atividade. 

Para a conclusão da Atividade 3, houve a necessidade de realizar a conversão do 

registro algébrico para o registro gráfico a fim de compreender como se dava o 

funcionamento do objeto matemático em questão em outro sistema representacional, pois 

segundo Duval a compreensão dos objetos matemáticos vai além da troca de registros, pois 

“[...] passar de um registro de representação à outro não é somente mudar de modo de 

tratamento, é também explicar as propriedades ou os aspectos diferentes de um mesmo 

objeto” (DUVAL, 2003, p.22). 

Desse modo, as duplas utilizaram o GeoGebra para verificar se o modelo estabelecido 

por eles estava correto e era válido para a solução da situação-problema. Após perceber que 

os registros gráficos não condiziam com tipo de função ou com os pares ordenados que 

podem ser identificados pela tabela, a pesquisadora indagava sobre o que deveria ser feito 

para a correção do modelo. Sendo assim, foi iniciada uma discussão e análise dos modelos em 

cada dupla para auxiliá-los na matematização e verificar se havia erros.  

Voltando ao processo matemático, em que aconteceram as conversões e os tratamentos 

das representações matemáticas, os estudantes lançaram algumas dúvidas que ficaram para 

traz durante a realização das demais atividades. Alguns não haviam entendido que o volume 

procurado era o do espaço ocupado pelo combustível, outros se equivocaram na expressão da 

área do setor circular, evidenciando a dificuldade em lembrar a área dos objetos conhecidos. 

Ao invés de utilizar  no denominador da expressão utilizaram 360º e 180º, ou seja, graus ao 

invés de radianos, outras erraram no desenvolvimento de cálculos matemáticos básicos, como 

de produtos notáveis, conteúdo abordado no 7º ano Ensino Fundamental. 

A seguir algumas produções dos licenciandos expondo as correções dos modelos e os 

resultados encontrados na Atividade 3. 
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Figura 42 – Correção do modelo de volume do cilindro, Dupla C 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla C_Atividade 2-e 

 

Figura 43 – Produção da correção do modelo e tratamento numérico do modelo, Dupla A 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 2-e 
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Figura 44 – Produção do tratamento no registro numérico do modelo pela Dupla E 

 

 

 
Fonte: Protocolo_Dupla E_Atividade 3-a. 

 

Figura 45 – Produção do tratamento no registro numérico do modelo pela Dupla G 

 

 
 
Fonte: Protocolo_Dupla G_Atividade 3-a 
 

Verificamos que, para a Atividade 3, os licenciandos mobilizaram o registro algébrico 

para acessar o modelo elaborado por eles, realizando a conversão para o registro numérico a 

fim de efetuar os tratamentos no mesmo registro e encontrar o resultado final do volume em 

uma determinada altura h dada pela tabela utilizada nos postos, na qual cada altura em 

centímetros corresponde a um determinado volume em metros cúbicos. Entende-se que ao 
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mobilizarem diferentes registros e realizar transformações dos mesmos, há a apreensão dos 

diferentes aspectos de um mesmo objeto matemático. Nesse sentido, Vertuan (2007, p. 89) 

aponta que “utilizar os resultados matemáticos para interpretar a situação não matemática, 

implica que os alunos coordenaram os diferentes registros”.  

Na correção dos procedimentos o grupo foi questionado sobre a não transformação no 

valor do ângulo. Os participantes julgaram pensar não ser necessário no momento. Registra-se 

que os mesmos muitas vezes apresentavam alguma resistência em fazer tratamentos dentro 

dos sistemas de representação, bem como a troca de registros de representação que melhor 

representasse a situação, após eleger um tipo. No entanto, nessa fase de correções do modelo 

encontrado, houve entre eles e a pesquisadora uma troca de informações necessárias às 

correções das etapas de desenvolvimento do modelo e a obtenção do modelo correto. Nesse 

momento, também houve a socialização do material que a Dupla F realizou a leitura sobre a 

construção do modelo matemático volume de cilindro, com os demais da turma. 

Duas duplas expuseram em seus protocolos o cálculo de percentual de erro, este 

cálculo foi elaborado por meio da regra de três, Dupla A e E. Não surgiram outros 

procedimentos para calcular o valor do erro em relação à tabela, talvez porque a tabela 

permitia uma margem de erro de até 0,8% na medição do volume com a régua graduada em 

função da possível dilatação do material com o qual é construído o tanque, logo algumas 

duplas não acharam necessário, visto que a diferença entre os resultados verificados foi 

pequena. Segue o gráfico criado pelos licenciandos a partir do modelo do volume do cilindro 

na horizontal. 

  

Figura 46 – Registro gráfico gerado pela Dupla A através do GeoGebra 

 

 
 

Fonte: Protocolo_Dupla A_Atividade 3-a 
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Após as devidas correções, todas as duplas chegaram ao mesmo modelo matemático 

que expressa o volume remanescente de combustível em um tanque cilíndrico na posição 

horizontal, pois verificaram que em suas anotações havia inconstâncias nos cálculos. Esses 

equívocos que aconteceram na execução das atividades podem ser atribuídos a não 

organização dos dados, à pressa para resolver as questões, à desatenção. Ou seja, são vários os 

fatores que podem ser atribuídos aos erros cometidos nas atividades matemáticas que 

demandam pesquisa, raciocínio, criatividade e habilidade em formular e resolver problemas. 

Ficou evidente que o uso de um software matemático como o GeoGebra nessas 

atividades que seguem os princípios da modelagem matemática possibilitou a pesquisa e a 

discussão dos resultados, pois a partir das representações gráficas equivocadas é que se voltou 

para o processo de matematização para verificação da construção do modelo matemático.  

Desse modo, o uso de software para compilar algoritmos, facilitar o cálculo e obter 

generalizações, isto é, para conseguir elaborar um modelo, estimula o interesse dos estudantes 

por atividades como essa. Segundo Silva (2013), uma aprendizagem extraconteúdo se torna 

mais concreta ao se trabalhar com software para plotar gráficos e facilitar a representação 

algoritmos, além de acelerar o processo. 

A Atividade 3 se mostrou a mais interessante e criativa aos participantes, pois nesse 

momento puderam fazer uso de um software matemático, o GeoGebra, construindo uma 

representação gráfica para o modelo encontrado por eles. Alguns apresentaram dificuldades 

no início, pois seus registros algébricos estavam errados; isso aguçou a discussão entre as 

duplas, pois alguns não encontravam o erro em seus modelos e o GeoGebra gerava gráficos 

diferentes de outras duplas. Nessas comparações é que surgiam as trocas de informações com 

relação aos procedimentos matemáticos desenvolvidos por cada dupla além da maior variação 

de registros de representação semiótica mobilizados, como explicita o Quadro 9: 

 

Quadro 9 - Quadro resumo dos resultados da Atividade 3 

 

Atividade Duplas 

 
Dupla_A Dupla_B Dupla_C Dupla_D Dupla_E Dupla_F Dupla_G 

3-a 

Registro 

algébrico-

Registro 

numérico-

Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

-Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

-Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

-Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

-Registro 

gráfico 

Registro 

algébrico- 

Registro 

numérico 

-Registro 

gráfico 

 

Fonte: Construção autora 
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Pode-se concluir ainda que, neste estudo, as questões aqui exploradas constroem o 

conceito de volume do cilindro em uma posição não convencional a geralmente estudada na 

educação básica. O que demandou de criatividade, conhecimento matemático e intuição por 

parte dos participantes, (BIEMBENGUT; HEIN 2003). Ao explorar possíveis caminhos, 

abordando diferentes registros de representação para responder a situação-problema os 

estudantes entram em uma esfera de pesquisa e descoberta sobre a própria matemática e a 

situação estudada. 

Nessa perspectiva, de acordo com Vertuan (2007), quando fica explícito que “a 

coordenação de registros de representação se faz necessária a compreensão e interpretação do 

objeto matemático estudado, fica estabelecida a relação entre modelagem e registros de 

representação matemática”, ou seja, todos os procedimentos usados na resolução desse 

conjunto de atividades norteados pela modelagem culminaram para a compreensão do objeto 

matemático, volume de cilindro, e a interpretação de uma solução para calcular esse volume. 

Diante do desenvolvimento das atividades de modelagem matemática, ao analisarmos 

os diferentes registros de representação que surgiram no decorrer das ações desenvolvidas 

pelos acadêmicos e considerarmos as atividades descritas, neste texto, verificamos que tais 

atividades podem representar uma oportunidade em potencial para que os estudantes 

participem de uma experiência ímpar em trabalhar com os diferentes registros em matemática 

e atribuir significados sobre a resolução de uma situação-problema do contexto real e sobre os 

objetos matemáticos abordados durante esta experiência, (VERTUAN, 2007). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo geraram um crescimento, mesmo que pequeno, nas futuras 

ações dos participantes, assim como na pesquisadora e na bolsista que juntas realizaram as 

atividades. Consideramos que a experiência desta pesquisa, foi de muito aprendizado para 

todos os envolvidos, tanto em um nível pessoal quanto profissional, pois o estudo da 

modelagem matemática gerou interesse e curiosidade por parte da bolsista e nos acadêmicos 

durante o desenvolvimento das atividades.  

A modelagem como alternativa de ensino aliada aos registros de representação 

semiótica apresentou aos envolvidos possibilidades de discussão em sala de aula com relação 

a temas oriundos de um contexto real, além de ser instrumento para abordar conteúdos 

matemáticos de forma diferenciada, relacionando-os as demais áreas do conhecimento. As 

atividades possibilitaram uma reflexão e uma postura investigativa sobre planejamento de 

atividades, ações em sala de aula e suas potencialidades para ser desenvolvidas incluindo o 

contexto do estudante. 

Nesse sentido, avaliando as experiências realizadas, podemos dizer que foram obtidos 

resultados positivos, assim como ocorreram algumas dificuldades durante a realização das 

atividades. O desenvolvimento das atividades se deu de forma tranquila e construtiva. A 

experiência de elaborar e desenvolver atividades que, conforme os princípios da modelagem 

matemática, para explorar os diferentes registros de representação (emergentes desta 

atividade) possibilitou a elaboração de um modelo matemático e, ainda, promoveu a interação 

entre o programa de mestrado – PPGEMEF/UFSM, um projeto de extensão e acadêmicos do 

curso de Matemática Licenciatura/UFSM.  

Observamos que o uso da modelagem requer uma mudança de postura, uma mudança 

de mentalidade por parte da comunidade e professores e, essa talvez, possa ser a maior 

dificuldade para a utilização dessa alternativa de ensino em sala de aula. Nessa perspectiva de 

mudança de postura, constatou-se que houve a participação efetiva dos estudantes em todas as 

etapas das atividades da modelagem matemática, mesmo que se notasse em alguns momentos 

certa resistência diante das novas ações, já que elas “fugiam do tradicional.” 

A interação dos alunos durante as atividades foi relevante, visto que, para a maioria 

dos licenciandos, esse foi o primeiro contato deles com a modelagem matemática. Ficou 

evidente o interesse pela realização e resolução da situação-problema apresentada e pela 

produção dos registros das atividades. Os alunos apresentaram mais entusiasmo na terceira 
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atividade, talvez porque fizeram uso do software GeoGebra para a validação do modelo 

encontrado. No desenvolvimento das atividades do segundo encontro, os participantes 

demonstraram curiosidade e interesse para resolução a situação problema, pois possibilitaram 

liberdade de criação e experimentação. 

As ações desenvolvidas evidenciam que as atividades que seguem os princípios da 

modelagem permitiram que os licenciandos mobilizassem diferentes tipos de registros de 

representação semiótica, e que realizassem a transição das situações-problema do contexto 

real para a línguagem matemática. Essas transições foram realizadas pelos participantes de 

maneira correta na maioria das vezes e com criatividade. Em todo o processo da modelagem 

matemática, os licenciando obtiveram sucesso, pois as etapas de Interação, Matematização e 

Modelo matemático foram contempladas. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Modelagem Matemática do volume de combustível em um cilindro a 

partir de uma questão do ENEM: uma discussão em um curso de formação de professores de 

Matemática 

Pesquisadoras Responsáveis: 

- Profª Dra. Rita de Cássia Pistóia Mariani (Orientadora) - Telefone: (55) 84289408 

- Janaina da Silva Corrêa (Pós-Graduanda) – Telefone: (55) 99829005 

Instituição/Departamento: UFSM/Departamento de Matemática 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), nesta pesquisa. 

Leia cuidadosamente o que segue e em caso de dúvidas, solicite esclarecimentos aos 

pesquisadores. 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar os registros de representação semiótica 

mobilizados por licenciandos em Matemática ao realizarem atividades de modelagem 

matemática do volume de um cilindro a partir de uma questão do ENEM, como parte 

integrante da dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática e Ensino de Física. 

Para que a pesquisa possa ser realizada é necessário um trabalho de campo no qual a 

pesquisadora irá: 

 

 Dinamizar a sequência composta por quatro etapas, totalizando 6 (seis) horas-aula. Em 

cada intervenção a pesquisadora irá obter, de cada dupla, registros escritos e em áudio; 

 Gravar em áudio o desenvolvimento das sequências de atividades; 

 Reproduzir, por meio de fotocópias, os protocolos (registros escritos) das atividades 

desenvolvidas; 

 Transcrever os registros em áudio para complementar a análise dos protocolos. 
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Para fins de esclarecimento evidenciamos que: 

A sua participação é voluntária. Você tem garantido a possibilidade de não aceitar 

participar ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela 

sua decisão no andamento regular do componente curricular MTM1062 – Educação 

Matemática II, ou interferir de forma indesejada na sua vida privada. Caso não queira assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participar dessa pesquisa, você não será 

gravado em áudio e nenhuma atividade sua será reproduzida e utilizada na pesquisa. 

Ainda, você aceitando participar da pesquisa, caso no decorrer da mesma queira deixar 

de participar isso pode ser feito a qualquer momento, sem penalização alguma e sem prejuízo 

na continuidade do componente curricular MTM1062 – Educação Matemática II. Durante 

todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos pesquisadores ou 

com o Conselho de Ética em Pesquisa. 

Acreditamos que a participação nesta pesquisa não trará nenhum tipo de risco 

potencial, mas, caso você sinta algum constrangimento em responder as questões propostas e 

os questionamentos da pesquisadora no decorrer do desenvolvimento da sequência de 

atividades, você está livre para não respondê-las, assim como para se desvincular da pesquisa 

a qualquer momento. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 

pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. 

Não haverá pagamento de qualquer espécie pela sua participação na pesquisa e os 

gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. 

Espera-se que os benefícios desta pesquisa se reflitam no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo de função. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa serão divulgados em uma dissertação de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física e em 

revistas especializadas, congressos e simpósios. 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

 

Eu, _____________________________________, após a leitura ou a escuta da leitura 

deste documento que será elaborado em duas vias, (sendo que uma ficará com o participante e 

outra via com os pesquisadores), e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 
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responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente informado, 

ficando claro que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou 

riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade, bem como de esclarecimentos 

sempre que desejar. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância 

em participar deste estudo. 

 

Santa Maria ____, de _____________ de 2017. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do aluno (responsável) 

 

Declaro que obtivemos de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação neste estudo. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do orientador da pesquisa 

Prof. Dra. Rita de Cássia Pistóia Mariani 

e-mail: rcpmariani@yahoo.com.br 

 

________________________________ 

Assinatura da orientanda da pesquisa 

Janaina da Silva Corrêa 

e-mail: janacorreasm@gmail.com 

 

 

mailto:rcpmariani@yahoo.com.br
mailto:janacorreasm@gmail.com
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APÊNDICE B – ATIVIDADE 1 E ATIVIDADE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – CCNE - Departamento de 

Matemática MTM 1062 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II 

 

Alunos: 

Atividade 1: (Enem 2000-adaptada) Questão 43 - Uma empresa de transporte armazena seu 

combustível em um reservatório cilíndrico enterrado horizontalmente. Seu conteúdo é medido 

com uma vara graduada em dez intervalos, de modo que a distância entre duas graduações 

consecutivas representa sempre o mesmo volume. Como podemos representar a distribuição 

das graduações na vara? 

Para responder a essa questão, seguem algumas perguntas auxiliares: 

  

1-a) A imagem exposta ao lado é uma vista lateral do reservatório com 

a vara de medição. Se essa vara forma um ângulo reto com a base na 

qual o reservatório está apoiado represente uma vista frontal do mesmo 

incluindo a referida vara. 

 

 

 

 

1-b) Se o reservatório for seccionado de modo que sua vista frontal seja dividida em 9 retas 

paralelas equidistantes e perpendiculares à vara podemos afirmar que os volumes 

correspondentes a cada uma das regiões são iguais? Por quê? 

 

 

 

1-c) Utilize uma ideia intuitiva para esboçar marcações na vista frontal do reservatório quando 

ele é totalmente preenchido com combustível por meio da inserção sucessiva de quantidades 

correspondentes a    do seu volume. 
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1-d) A partir das análises anteriores selecione, dentre as opções dadas pela questão do Enem 

(2000), qual vara graduada melhor ilustra a situação em que a distância entre as graduações 

representa o mesmo volume? 

 

Atividade 2: A partir do problema proposto pelo Enem (2000), buscamos informações no 

posto de combustível localizado no Campus Sede da UFSM para saber como é realizado o 

controle do volume remanescente nos reservatórios. 

Identificamos que o armazenamento ocorre em três reservatórios cilíndricos, cada um com 

capacidade de armazenamento de 30.000 litros, os quais se encontram na posição horizontal 

e localizados no subsolo. O volume remanescente de combustível é medido através do 

“Método da Régua” regulamentado pela ABNT. Esse método consiste em introduzir uma 

régua graduada (em cm) em uma abertura localizada na parte superior do reservatório de 

modo que ela atinja perpendicularmente a base na qual ele está apoiado. Após a retirada da 

régua do reservatório, é identificada uma parte umidecida que define uma altura (h) de 

combustível sem indicar o volume. 

Diante do exposto, vamos determinar um modelo matemático que expresse o volume 

remanescente a partir da altura de combustível demarcada na régua. Para tanto, seguem 

algumas questões auxiliares: 

2-a) Considere a vista frontal do reservatório com certa quantidade de combustível de modo 

que o centro do círculo coincida com o centro do plano cartesiano. Com o intuito de 

determinar o volume remanescente, identifique nessa vista frontal: 

i) Segmento circular; 

ii) Setor circular; 

iii) Raio ( );  

iv) Ângulo ( ); 

v) Altura de combustível ( ). 

 

 

 

 

 

2-b) À medida em que variamos a altura do combustível, surgem outras variáveis pertinentes 

para o cálculo do volume remanescente. Com base nos itens a seguir, identifique na vista 

frontal: 

i) O segmento  que corresponde à diferença entre a altura de combustível no reservatório e o 

raio do cilindro; 

ii) A medida  que correspondente à metade da corda que determina o segmento circular; 

iii) O triângulo e o retângulo definidos pelas medidas i) e ii).
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2-c) Para calcular o volume remanescente de combustível desse cilindro na posição 

horizontal, existiria(m) benefício(s) em se considerar metade do segmento circular e 

posteriormente fazer os ajustes? Qual (is)? 

 

 

 

2-d) Sistematizar, na representação figural e algébrica, as informações obtidas anteriormente 

para determinar a área correspondente à metade da região demarcada na vista frontal do 

reservatório. 

 

 

 

2-e) A partir da área determinada, expresse o volume remanescente de combustível no 

reservatório. 



120 

APÊNDICE C – ATIVIDADE 3 

 

Atividade 3:Para determinar o volume de um reservatório com capacidade total de 

aproximadamente 30.000 litros, diâmetro de 2,549 metros e comprimento de 6,130 metros o 

posto utiliza uma tabela que apresenta a quantidade de volume remanescente a partir da 

identificação da altura demarcada na régua de medição (em centímetros). 

 

3-a) Com base nos dados da tabela, verifique e registre se o modelo que você estabeleceu é 

válido e aponte o percentual de erro. 
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APÊNDICE D – TABELA UTILIZADA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

 

http://www.commerch.com.br/uploads/arquivos/0821150721.pdf

http://www.commerch.com.br/uploads/arquivos/0821150721.pdf
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ANEXO A – FOLHA ROSTO DO PROJETO DE PESQUISA – CEP 

 

 

http:\\plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf 

 
 


