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RESUMO  

 
PALMA, RAFAEL M. MANIFESTAÇÕES DA CRIATIVIDADE EM MODELAGEM 
MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS. 2019. 117f. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Ensino de Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2017, 2019.  
 

 
O tema desta pesquisa surgiu do interesse nas questões relativas à criatividade em 
Modelagem Matemática e resultou na produção de um caderno de atividades -produto 
educacional desta pesquisa. A coleta de dados se deu junto a um 5º ano do Ensino 
Fundamental. Neste contexto, o trabalho traz a seguinte problemática: Quais aspectos 
de criatividade emergem das manifestações dos alunos de um quinto ano do Ensino 
Fundamental, ao realizarem atividades de Modelagem Matemática? A partir desse 
questionamento, buscamos realizar uma revisão de literatura sobre criatividade, 
criatividade matemática e Modelagem Matemática; elaborar tarefas de Modelagem 
Matemática que pudessem desencadear ações criativas pelos alunos; discutir 
características da Modelagem Matemática relacionadas aos aspectos de criatividade 
emergentes; e realizar um refinamento do produto educacional, das atividades de 
Modelagem, a partir das considerações do trabalho. Para a coleta de dados, foram 
utilizados um aplicativo de celular para gravação de áudio, uma câmera para captação 
de vídeo, além da produção escrita dos alunos. Para este trabalho, acreditamos que 
a Modelagem Matemática é um dos caminhos que podem estimular e envolver os 
alunos e oportunizar a aprendizagem de conteúdos matemáticos (VERTUAN, 2007). 
Em relação à criatividade, acreditamos que as atividades utilizadas em sala podem 
contribuir no tocante ao seu desenvolvimento, verificadas nas dimensões 
apresentadas por Alencar (1990): fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de 
ideias. Nesta pesquisa verificamos que a relação entre a Modelagem Matemática e a 
Criatividade aconteceu através das seguintes categorias de análise: Criatividade 
desencadeada devido aos conhecimentos dos alunos acerca das situações 
investigadas; O papel ativo dos alunos na resolução de atividades de Modelagem 
Matemática e as contribuições do desenvolvimento em grupos; O interesse pelo tema 
e o engajamento dos alunos no desenvolvimento da atividade de Modelagem 
Matemática; A experimentação em atividades de Modelagem Matemática como 
ferramenta para o surgimento do produto criativo. 

 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Criatividade. Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

PALMA, Rafael Montenegro. CREATIVITY MANIFESTATIONS IN MATHEMATICAL 
MODELING IN EARLY YEARS. 2019. 117p. Dissertation (Professional Master´s 
Degree in Mathematics Teaching) – Federal Technology University – Parana. 
Londrina, 2019.  

 
 

The theme of this research arose from the interest in the questions related to creativity 
in Mathematical Modeling and resulted in the production of a workbook - educational 
product of this research. The data collection occurred with a 5th grade of elementary 
school. In this context, the work brings the following problematic: What aspects of 
creativity emerge from the manifestations of fifth graders when performing 
Mathematical Modeling activities? From this questioning, we sought to conduct a 
literature review on creativity, mathematical creativity and Mathematical Modeling; 
elaborate Mathematical Modeling tasks that can trigger creative actions by the 
students; discuss characteristics of Mathematical Modeling related to emerging 
aspects of creativity; and perform a refinement of the educational product, modeling 
activities, based on the work considerations. For data collection, we used a mobile 
application for audio recording, a camera for video capture, and written production of 
students. For this work, we believe that Mathematical Modeling is one of the ways that 
can stimulate and engage students and provide the opportunity to learn mathematical 
content (VERTUAN, 2007). Regarding creativity, we believe that the activities used in 
the classroom can contribute to their development, verified in the dimensions 
presented by Alencar (1990): fluency, flexibility, originality and elaboration of ideas. In 
this research, we found that the relationship between Mathematical Modeling and 
Creativity occurred through the following categories of analysis: Creativity triggered 
due to students' knowledge about the investigated situations; The active role of 
students in solving mathematical modeling activities and as contributions of 
development in groups; Interest in the topic and student engagement in the 
development of the Mathematical Modeling activity; An experience in mathematical 
modeling activities as a tool for the emergence of creative products. 

 
 
Keywords: Mathematical education. Mathematical modeling. Creativity.  Early Years 
of Elementary School 
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Capítulo 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Buscando enfatizar a importância da matemática na construção social do 

indivíduo, o presente trabalho busca apresentar alternativas de estimular o 

pensamento criativo dos alunos, principalmente os de anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

O que ouvimos em nossas rotinas de aulas, seja por alunos ou até professores 

de outras áreas, é que a matemática constituída historicamente e abordada em nosso 

currículo, possui pouca relação com situações reais. Essa ideia influencia a forma de 

ensinar matemática e esse ensino, por muitas vezes, é recebido de forma 

desinteressada pelos alunos. Eles frequentemente perguntam: Onde vou usar isso?  

Uma possibilidade de enfrentamento dessa situação consiste em utilizar como 

prática pedagógica a Modelagem Matemática, que tem como foco o trabalho com 

situações da realidade. Mas devemos ter cuidado com o planejamento da atividade, 

pois assim como afirma Burak (2004, p. 5) “ao trabalhar um tema, procura-se conhecer 

as várias dimensões ou aspectos envolvidos que compõem essa realidade”. Assim, 

buscamos considerar temas presentes no cotidiano do aluno, pois acreditamos que é 

uma atitude coerente partir de uma realidade próxima a dele. 

Vertuan (2007, p. 15), apresenta a nossa crença em relação a utilização da 

Modelagem Matemática, pois:  

Pensamos a Modelagem Matemática como um dos caminhos que 
podem estimular e envolver os alunos e oportunizar a aprendizagem 
de conteúdos matemáticos, explicitando alguns dos propósitos de se 
estudar os objetos matemáticos, adequados para a interpretação e 
análise de situações-problema. 

 

Sobre a pesquisa, ela possui relação próxima a outros trabalhos do grupo de 

pesquisa Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Educação Matemática 

(GEPEEM), quando falamos de sua fundamentação, criatividade e Modelagem 

Matemática. No nosso caso, a ideia do tema surgiu do interesse do orientador da 

pesquisa nas questões relativas à criatividade em Modelagem Matemática e da minha 

prática profissional e apreço à Modelagem como prática de ensino. Por sua vez, para 

o Produto Educacional, o foco é na produção de um caderno de atividades que priorize 
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essa base teórica e que reflita minha realidade profissional, a saber, o ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que vivencio já há 4 anos. 

Assim, para este trabalho, ficou estabelecido a participação de alunos de um 

5º ano, de uma escola municipal na cidade de Bandeirantes-PR, onde o autor atua 

profissionalmente com um projeto que tem como foco o protagonismo dos alunos em 

aulas no período do contraturno escolar. Todavia, as atividades que constituem esta 

pesquisa foram realizadas no período regular de aula da respectiva turma, devido ao 

fato de que no período em que a produção e a coleta de dados deveriam ser 

realizadas, início do ano de 2019, o projeto ainda não havia começado, bem como o 

projeto não abrangeria a turma de 5º ano em 2019. 

Considerando que Burak (2004, p.2) aponta que “na Modelagem Matemática, 

o processo é compartilhado com o grupo de alunos, pois sua motivação advém do 

interesse pelo assunto”, buscamos valorizar o trabalho em grupo, pois além de 

incentivar o interesse dos alunos pelo trabalho, tem se constituído uma ótima 

ferramenta de socialização do indivíduo e de engajamento na realização da 

investigação. Em relação à construção das atividades, focamos em observar relações 

das resoluções dos alunos com a criatividade. 

De modo particular, meu interesse pelos estudos vem desde as primeiras 

experiências em minha vida escolar/acadêmica. Já nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, lembro-me que buscava fazer além do que era pedido pelo professor. 

No que diz respeito à matemática, meu interesse era ainda maior.  

No Ensino Médio, a preocupação com a educação foi base para meus estudos, 

apesar de que a entrada no Curso de Formação Docente foi meio que por acaso, a 

paixão pela área e o desejo de construir e ajudar a construir conhecimento foi me 

conquistando, focando sempre em promover uma educação com qualidade e justa.  

Já em nível superior, busquei unir a docência com a disciplina que mais 

admirava, a matemática, e assim ingressei num curso de Licenciatura em Matemática. 

Já no primeiro ano de curso, em participação em um evento na área da Educação 

Matemática (XI Encontro Paranaense de Educação Matemática, 2011), observei que 

meu desejo em pesquisar na Modelagem Matemática era algo inevitável, ainda mais 

influenciado por um minicurso ministrado pelo professor Rodolfo Eduardo Vertuan 

(orientador deste trabalho) juntamente com a professora Karina Alessandra Pessoa 

da Silva sobre o tema. Aliás, sempre me lembro da atividade referente à coleta de lixo 

que o professor fez com seus alunos numa escola municipal de Londrina.  
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Ainda na universidade, tive uma disciplina na grade curricular que trabalhou 

especificamente com o tema. Apesar de meu trabalho de conclusão de curso não ter 

sido sobre a Modelagem Matemática, eu desejava fazer algo nessa área, uma 

pesquisa sobre isso. Já em relação ao tema criatividade, acredito ter havido um 

“casamento” com a Modelagem Matemática, ainda mais porque sempre acreditei, 

mesmo que de modo empírico, que para que o sujeito desenvolva uma atividade de 

Modelagem Matemática, uma das ferramentas de que ele necessita é a Criatividade. 

Diante dessa convergência de interesses, nesta pesquisa investigamos a 

seguinte indagação:  

Quais aspectos de criatividade emergem das manifestações dos alunos de um 

quinto ano do Ensino Fundamental ao realizarem atividades de Modelagem 

Matemática? 

Tal interrogação nos leva a olhar para as atividades de Modelagem Matemática 

desenvolvidas por alunos do quinto ano, atentos aos registros produzidos por eles e 

às anotações do pesquisador no diário de campo, buscando identificar quais aspectos 

da resolução presentes na produção escrita, revelam ou denotam produções ou ações 

de criatividade dos alunos. 

Neste contexto, trilhamos o seguinte caminho nesta pesquisa: realizamos uma 

revisão de literatura sobre criatividade, criatividade matemática e Modelagem 

Matemática; elaboramos tarefas de Modelagem Matemática que pudessem 

desencadear ações criativas dos alunos e que considerassem seus possíveis 

interesses; desenvolvemos essas atividades no contexto de uma sala de aula regular 

de quinto ano do Ensino Fundamental; discutimos características das atividades de 

Modelagem Matemática que pudessem ser relacionadas aos aspectos de criatividade 

emergentes; e refinamos o produto educacional, no que diz respeito às atividades de 

Modelagem, a partir das considerações da própria pesquisa. 

Em relação à criatividade, acreditamos que as atividades utilizadas podem 

contribuir no tocante ao seu desenvolvimento da mesma, verificadas nas suas 

dimensões: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de ideias (ALENCAR, 

1990). Além disso, acreditamos que a criatividade, de modo geral, envolve a produção 

de algo novo, que é aceito como útil e/ou satisfatório por um número significativo de 

pessoas e em uma situação específica. 

Acerca do desenvolvimento da pesquisa, realizamos a produção e a coleta de 

dados na turma de 5º ano por meio de gravação de áudio e vídeo, fazendo a 
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transcrição de partes que apresentavam momentos de manifestação de aspectos de 

criatividade. Além disso, foi realizada a digitalização de todas as produções escritas 

dos alunos, principal instrumento de análise no contexto desta pesquisa. 

No desenvolvimento da pesquisa, diante do tempo de que dispúnhamos em 

sala, foram realizadas 6 atividades. Todavia, no produto educacional, uma outra 

atividade é deixada como sugestão. As 7 atividades foram assim intituladas: 1) 

Vendendo Sacolés (geladinhos); 2) Slime; 3) Água; 4) Lixo (atividade deixada como 

sugestão); 5) Cercando o Parque do Povo; 6) Quero ser um Youtuber e; 7) Placas de 

Automóvel. Nesta dissertação, no entanto, descrevemos as atividades 1, 5, 6 e 7, 

cujas resoluções dos alunos são tomadas para análise. 

Em relação ao produto educacional, que é fruto dessa pesquisa de Mestrado 

Profissional, ele está disponível para consulta através do site1 do Repositório 

Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Para além dessa introdução, apresentamos nos capítulos 2 e 3 a base teórica 

deste trabalho, respectivamente, a Modelagem Matemática na ótica da Educação 

Matemática e a criatividade de modo geral, e mais especificamente, de Criatividade 

matemática. O capítulo 4 apresenta o encaminhamento metodológico do trabalho, 

discorrendo sobre cada atividade de Modelagem empreendida e apresentando como 

se sucedeu a escolha da turma e a recepção da escola e dos alunos em relação à 

pesquisa. O capítulo 5 apresenta a análise de quatro das atividades desenvolvidas, 

focando os aspectos de criatividade na resolução das atividades de um dos grupos 

formados na turma. Finalmente, apresentamos as considerações finais do trabalho e 

as referências utilizadas. 

 

 

 

 

 

                                                      
1http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/ 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
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Capítulo 2 
 

MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Neste capítulo tratamos da Modelagem Matemática na Educação Matemática, 

apresentando diferentes entendimentos, abordando questões referentes à sua 

utilização em sala de aula e discorrendo sobre a importância do trabalho em grupo, 

no intuito de discutir a Modelagem Matemática que pode ser vivenciada nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

“A modelagem é tão antiga como a própria matemática, surgindo de 

aplicações na rotina diária dos povos antigos” (BIENBENGUT; HEIN, 2009, p. 8). Esse 

fragmento, do livro “Modelagem Matemática no Ensino”, retrata que fazer modelagem 

em si é tão antigo quanto a construção da matemática como ciência. Exemplificando, 

basta voltarmos um pouco na história, e chegarmos à Tales de Mileto (639 – 568 a.C.), 

quando ele usou (modelou) a semelhança de triângulos para calcular a altura das 

pirâmides. 

Podemos dizer, segundo Rosa e Orey (2012, p. 272), que a: 

Modelagem se manifesta desde os tempos mais remotos, através de 
situações isoladas e pouco sistematizadas, nas quais a humanidade 
utilizou o conhecimento matemático para entender e compreender os 
fenômenos da vida cotidiana. 
 

Burak (1992) apresenta o desenvolvimento da Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino no Brasil. O autor relata que a Modelagem Matemática foi 

inicialmente introduzida por um grupo de professores, principalmente por Ubiratan 

D’Ambrósio e Rodney Carlos Bassanezzi, que faziam parte do Instituto de 

Matemática, Estatística e Ciências da Computação – IMECC da Unicamp 

(Universidade de Campinas). Eles foram responsáveis por difundirem a Modelagem 

Matemática em forma de cursos de especialização. Neste contexto, a antiga 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava (FAFIG), em Guarapuava 

no Estado do Paraná, foi a primeira instituição de Educação Superior a abrir-se para 

esse modo de ensinar Matemática. Já em relação ao Ensino Médio e Ensino 

Fundamental, Burak apresenta que:  
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O trabalho com a Modelagem Matemática enquanto uma alternativa 
para o ensino dessa disciplina para os níveis Fundamental e Médio 
teve início no ano de 1985, na Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho – UNESP no Campus de Rio Claro, SP, quando se 
optou por apresentar uma proposta para o trabalho com a Modelagem 
Matemática na 5ª série (BURAK, 2005, p. 3). 

 

A referida proposta, de autoria de Burak, deu início ao trabalho com 

Modelagem nos níveis médio e fundamental na perspectiva da Educação Matemática. 

Por isso, inclusive, partimos de sua tese de 1992, para tratarmos das concepções 

sobre Modelagem Matemática. 

Para o autor, a Modelagem Matemática é “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” (BURAK, 1992, p. 62). Uma especificidade da perspectiva de Burak (1992) 

é que os temas de investigação devem ser escolhidos, necessariamente, pelos 

alunos. 

Outros entendimentos estão presentes na literatura e são constantemente 

utilizadas por diversos pesquisadores que abordam o tema Modelagem Matemática 

na Educação Matemática; dentre eles temos o de Barbosa (2004, p. 75) que define a 

Modelagem Matemática como “um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com 

referência na realidade”. Já Bassanezi (2002, p. 16) destaca que “a modelagem 

matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.  

As definições de Barbosa (2004) e Bassanezzi (2002) sugerem como ponto 

de partida da atividade de Modelagem Matemática assuntos referentes à realidade e 

ambos destacam a ideia de problematizar matematicamente esses assuntos.  

Por sua vez, Almeida, Silva e Vertuan (2012) entendem a Modelagem 

Matemática como uma atividade que pode ser descrita a partir de uma situação inicial 

(problemática), além de um conjunto de procedimentos e conceitos que são 

necessários para chegar na situação final desejada (representação de solução para a 

situação inicial). Para os autores, a “Modelagem matemática visa propor soluções 

para problemas por meio de modelos matemáticos” (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 

2012, p. 15). Na próxima seção apresentaremos, portanto, alguns entendimentos 

sobre modelo matemático. 
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2.1.1 Modelo Matemático 
 

De modo geral, Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 13) trazem a ideia de que 

um modelo é “uma representação simplificada da realidade sob a ótica daqueles que 

a investigam”. Para Barbosa (2007, p. 161) “modelo matemático é qualquer 

representação matemática da situação em estudo”. Relacionando as duas 

conceituações, tomamos um modelo como uma representação de “uma realidade” 

que é observada, podendo ser uma interpretação do fenômeno estudado. 

Podemos citar como exemplos de modelos matemáticos, fórmulas que fazem 

parte do currículo da Educação Básica, como a fórmula de Bhaskara e as fórmulas da 

área de figuras geométricas planas. 

Fórmula de Bhaskara Fórmulas da área de figuras planas 

 

 

Quadro 1: Exemplos de modelos matemáticos 
Fonte: Google Imagens 

 

Assim como Barbosa (2007) que considera “modelo” qualquer representação 

matemática da situação em estudo, Burak (2004, p. 6) argumenta acerca de uma visão 

ampliada de modelo, destacando que “uma tabela de supermercado pode se constituir 

em um modelo, pois permite uma tomada de decisão como também a planta baixa de 

uma casa permite, também, a tomada de uma decisão”. 

Neste contexto, a utilização da Modelagem Matemática nos anos iniciais é 

possível e um modelo matemático não precisa ser expresso necessariamente na 

forma algébrica, ele pode ser “representado de diferentes maneiras: uma equação, 

uma tabela, um gráfico, entre outros” (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012, p. 14).  
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No trabalho de Palma, Vertuan e Silva (2017), a proposta da atividade 

consistia na ideia de produção de sanduíches naturais, com o intuito de discutir por 

qual valor cada sanduíche poderia ser vendido, considerando o custo dos ingredientes 

da receita, o valor recebido na venda total e o lucro a ser obtido, objetivando a 

participação dos alunos em uma ação empreendedora, na qual os alunos deveriam 

atribuir valor de venda ao sanduíche, considerando os valores dos ingredientes 

pesquisados. Por meio do resultante da generalização do lucro, uma tabela foi a 

representação matemática utilizada para esta atividade. Embora a representação não 

apresente a escrita algébrica, os cálculos realizados, observados linha a linha, 

sugerem uma generalização, ou seja, os alunos mostraram saber que para calcular o 

lucro da venda (em reais) para 1, 2, 100 receitas, eles precisavam multiplicar por 3 

esses valores. 

 

 

Quadro 2: exemplo de tabela como modelo matemático. 
Fonte: PALMA; SILVA E VERTUAN (2017, p.9) 

2.1.2  Como e por que fazer Modelagem Matemática? 
 

Quando falamos em como fazer Modelagem Matemática e o porquê de utilizá-

la, nos remetemos a uma reflexão no âmbito escolar, mais precisamente à sala de 

aula. Apresentamos a seguir algumas ideias relacionadas ao “como fazer” Modelagem 

Matemática para autores como Bassanezi (2002), Almeida Silva e Vertuan (2012) e 

Burak (2004). 

Em relação à Bassanezi (2002), o processo de Modelagem Matemática de 

uma situação-problema da realidade pode seguir algumas etapas (Figura 1).  
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Figura 1: Esquema de uma atividade de Modelagem Matemática segundo Bassanezi (2002) 
Fonte: BASSANEZI (2002, p. 27) 

 

As setas presentes na figura 1 mostram os caminhos para a solução de um 

problema via Modelagem Matemática. Sobre as seis etapas, ele considera que a 

Experimentação é “uma atividade essencialmente laboratorial onde se processa a 

obtenção de dados” (BASSANEZI, 2002, p. 27); que a abstração “é o procedimento 

que deve levar à formulação dos Modelos Matemáticos”, e que na resolução o 

modelo matemático é obtido quando se substitui a linguagem natural 
das hipóteses por uma linguagem matemática coerente – é como num 
dicionário, a linguagem matemática admite ‘sinônimos’ que traduzem 
os diferentes graus de sofisticação da linguagem natural 
(BASSANEZI, 2002, p. 29). 
 

O processo de validação é o momento de aceite ou não do modelo, pois: 

nesta etapa, os modelos, juntamente com as hipóteses que lhes são 
atribuídas, devem ser testados em confronto com os dados empíricos, 
comparando suas soluções e previsões com os valores obtidos no 
sistema real. O grau de aproximação desejado destas previsões será 
o fator preponderante para validação. Assim, não tendo a aceitação 
necessária, o trabalho pode ter modificação; pois alguns fatores 
ligados ao problema original podem provocar a rejeição ou aceitação 
dos modelos. Quando os modelos são obtidos considerando 
simplificações e idealizações da realidade, suas soluções geralmente 



24 

 

 

 

não conduzem às previsões corretas e definitivas (BASSANEZI, 2002, 
p. 30). 

 

Por fim, vivenciando essas etapas, o modelo pode ser utilizado para os fins a 

que se destina, como realizar previsões ou interpretações de um objeto/fenômeno. 

Outro autor que concebe o “como fazer modelagem” por etapas é Burak (2004). 

No trabalho “Concepções de modelagem matemática: contribuições teóricas” de 

Kluber e Burak (2008, p. 31), eles afirmam que Burak: 

sugere etapas que inicialmente estavam fundamentadas na 
orientação da matemática aplicada. Posteriormente, as etapas foram 
reformuladas em decorrência de dois princípios: 1) o interesse do 
grupo; e 2) a obtenção de dados do ambiente em que se localiza o 
interesse do grupo (influências antropológicas). Essa mudança se fez 
no âmbito da concepção de ensino, de aprendizagem, de educação e 
da própria matemática. 

 
Para Burak (2010) as atividades de Modelagem Matemática em sala de aula 

contemplam as seguintes etapas: 1) Escolha do tema: escolha que passa pelo 

interesse comum do grupo de alunos que realiza a investigação; 2) Pesquisa 

Exploratória: Momento em que os integrantes do grupo são incentivados a buscar 

dados sobre o tema a ser explorado; 3) Levantamento do(s) problema(s): é o momento 

de interseção entre o que foi pesquisado e a Matemática; 4) Resolução do problema: 

momento de utilização de conteúdos matemáticos e de priorização da ação do aluno; 

e 5) Análise: Momento de reflexão e divulgação dos resultados. 

Na abordagem apresentada por Almeida, Silva e Vertuan (2012), o 

desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática passa por fases 

denominadas: inteiração, matematização, resolução, interpretação de resultados e 

validação. A figura 2 apresenta um esquema desse desenvolvimento: 

 

Figura 2: Processo de Modelagem Matemática segundo Almeida, Silva e Vertuan 
Fonte: ALMEIDA, SILVA e VERTUAN (2012, p.15) 

 

Essas etapas são explicadas pelos autores: 

Inteiração: essa etapa representa o primeiro contato com essa 
situação-problema que se pretende estudar com a finalidade de 
conhecer as características e especificidades da situação. A inteiração 
conduz a formulação do problema e a definição de metas para sua 
resolução, assim a escolha do tema e a busca de informações a seu 
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respeito constituem o foco central nessa fase [...].Matematização: é 
caracterizada pelo processo de transição de linguagens, de 
visualização e de uso de símbolos para realizar descrições 
matemáticas, que são realizadas a partir de formulação de hipóteses, 
seleção de variáveis e simplificações em relação às informações e ao 
problema definido na fase de inteiração [...]. Resolução: Esta fase 
consiste na construção de um modelo matemático com a finalidade de 
descrever a situação, permitir a análise dos aspectos relevantes da 
situação, responder as perguntas formuladas sobre o problema a ser 
investigado [...]. Interpretação de Resultados e Validação: a 
interpretação dos resultados pelo modelo implica a análise de uma 
resposta para o problema, a análise da resposta constitui um processo 
avaliativo realizado pelos envolvidos na atividade e implica uma 
validação da representação matemática associada ao problema, 
considerando tanto os procedimentos matemáticos quanto à 
adequação da representação para a situação (ALMEIDA; SILVA; 
VERTUAN, 2012, p. 15-16).  

 

A abordagem apresentada por Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 17), 

considera “constantes movimentos de ida e volta entre essas fases”, o que caracteriza 

que a atividade é dinâmica. 

Barbosa (2001) discute que a configuração de uma atividade de Modelagem 

Matemática em sala de aula pode ser caracterizada de acordo com três casos: 

[...] Caso 1. O professor apresenta a descrição de uma situação-
problema, com as informações necessárias à sua resolução e o 
problema formulado, cabendo aos alunos o processo de resolução. 
[...] Caso 2. O professor traz para a sala um problema de outra área 
da realidade, cabendo aos alunos a coleta das informações 
necessárias à sua resolução. [...] Caso 3. A partir de temas não-
matemáticos, os alunos formulam e resolvem problemas. Eles 
também são responsáveis pela coleta de informações e simplificação 
das situações-problema (BARBOSA, 2001, p. 8-9). 
 

Esses três casos podem ser expressos conforme o quadro 3: 

 

Quadro 3: Casos de Modelagem na perspectiva de Barbosa 
Fonte: BARBOSA (2001, p. 9) 
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O autor afirma, ainda, que “os casos 1, 2 e 3 não representam configurações 

estanques, mas sim regiões de possibilidades” (BARBOSA, 2001, p. 10). Assim, esses 

casos dão a perspectiva de que uma atividade de Modelagem Matemática pode ser 

realizada em diferentes configurações: 

Esta classificação chama a atenção para o fato de que os professores 
e os alunos podem se envolver com diferentes maneiras de 
implementar a Modelagem no currículo, reelaborando de acordo as 
possibilidades e as limitações oferecidas pelo contexto escolar, por 
seus conhecimentos e preferências (BARBOSA, 2001, p. 10). 

 
Por conseguinte, Almeida e Dias (2004) indicam três momentos que uma 

atividade de Modelagem Matemática pode ser implementada nas salas de aula. A 

preocupação das autoras incide na mudança de um paradigma do exercício, presente 

em muitas salas de aula, para um paradigma em que atividades de Modelagem sejam 

realizadas comumente. Segundo as autoras: 
 

- Em um primeiro momento, o professor coloca os alunos em contato 
com uma situação-problema, juntamente com os dados e as 
informações necessárias. A investigação do problema, a dedução, a 
análise e a utilização de um modelo matemático são acompanhadas 
pelo professor, de modo que ações como definição de variáveis e de 
hipóteses, a simplificação, a transição para linguagem matemática, 
obtenção e validação do modelo bem como o seu uso para a análise 
da situação, são em certa medida, orientadas e avalizadas pelo 
professor.  
- Posteriormente, em um segundo momento, uma situação-problema 
é sugerida pelo professor aos alunos, e estes, divididos em grupos, 
complementam a coleta de informações para a investigação da 
situação e realizam a definição de variáveis e a formulação de 
hipóteses simplificadoras, a obtenção e validação do modelo 
matemático e seu uso para a análise da situação. O que muda 
essencialmente, do primeiro momento para o segundo é a 
independência do estudante no que se refere à definição de 
procedimentos extra matemáticos e matemáticos adequados para a 
realização da investigação.  
- Finalmente, no terceiro momento, os alunos, distribuídos em grupos, 
são responsáveis pela condução de uma atividade de modelagem, 
cabendo a eles a identificação de uma situação-problema, a coleta e 
análise de dados, as transições de linguagem, a identificação de 
conceitos matemáticos, a obtenção e validação do modelo e seu uso 
para a análise da situação, bem como a comunicação desta 
investigação para a comunidade escolar (ALMEIDA; DIAS, 2004, p. 7) 

 

De forma sucinta, no primeiro momento o trabalho do professor é mais ativo 

e sua mediação faz-se mais presente. No segundo momento e no terceiro, mais 
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familiarizados com atividades de Modelagem Matemática, os alunos têm papel mais 

ativo no desenvolvimento da atividade. 

Focando os anos iniciais do Ensino Fundamental, o “como fazer” possui 

especificidades, pois o uso da linguagem no desenvolvimento de atividades tem 

grande importância como apontam Tortola e Almeida (2016). Os autores argumentam 

que:  

Quando se trata de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
entretanto, a modelagem matemática apresenta algumas 
especificidades, especialmente no que se refere à simbologia 
matemática e à produção de modelos matemáticos e seu uso na 
apresentação de respostas para o problema em estudo em cada 
situação investigada (TORTOLA; ALMEIDA, 2018, p. 146). 

 
Essa ideia de “especificidades” apontadas pelos autores, pode ser observada 

no relato de uma atividade sobre o câmbio entre as moedas dólar e real, com alunos 

de um 4º ano do Ensino Fundamental, desenvolvida pelos autores. Nesta atividade, a 

pergunta de encaminhamento se referia a determinar o valor em reais de certa 

quantidade de dólares. Em um determinado momento da atividade, a forma de vida 

dos alunos, influenciou no processo de resolução, ao considerarem que “o valor 

encontrado para indicar a correspondência do dólar com o real em um determinado 

dia foi 1,860990903, porém, por tratar-se de um valor em real, escreveram apenas R$ 

1,86” (ALMEIDA; TORTOLA, 2014, p. 128). 

Além disso, os autores citam que o modelo matemático neste caso, tem 

características específicas a alunos dessa faixa etária, como o de expressar os 

cálculos utilizando a linguagem aritmética e o uso da linguagem natural. 

Assim, no instante em que realizamos uma atividade de Modelagem 

Matemática que poderia ser associada ao conteúdo matemático função, por exemplo, 

não esperamos que alunos dos anos iniciais apresentem a resolução com o uso de 

uma expressão algébrica do tipo f(x) = ax + b, mas que considerem a criação de uma 

tabela com os dados ou que utilizem a própria linguagem natural para expressar a 

solução. 

Em relação ao por que usar Modelagem Matemática, Barbosa (2004, p.74) 

afirma que “em geral, são apresentados cinco argumentos: motivação, facilitação da 

aprendizagem, preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas, 

desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do papel 

sociocultural da matemática”, esse último argumento, é o que Barbosa atribui mais 
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ênfase em seus trabalhos. Ele coloca que o papel sociocultural “está diretamente 

conectado com o interesse de formar sujeitos para atuar ativamente na sociedade e, 

em particular, capazes de analisar a forma como a matemática é usada nos debates 

sociais” (BARBOSA, 2004, p. 74). 

Ainda sobre o porquê da utilização da Modelagem Matemática, Almeida Silva 

e Vertuan (2012, p. 29-30), destacam que o seu uso nas aulas de Matemática, 

principalmente em se tratando da Educação Básica, podem favorecer: 

A ativação de aspectos motivacionais e relações com a vida fora da 
escola ou com as aplicações de Matemática; a viabilização ou 
solicitação do uso do computador nas aulas de Matemática; a 
realização de trabalhos cooperativos; o desenvolvimento do 
conhecimento crítico e reflexivo; o uso de diferentes registros de 
representação; a ocorrência da aprendizagem significativa. 

 
A ativação de aspectos motivacionais e relações com a vida fora da escola ou 

com as aplicações de Matemática estão interligados à hipótese de que a proposta 

oferecida pela Modelagem na Educação Matemática, de abordar temas do cotidiano, 

pode motivar os alunos em sala de aula, acarretando em uma melhor compreensão 

do conteúdo abordado. 

Um argumento também apresentado por Almeida, Silva e Vertuan (2012), 

bem como destacado por Barbosa (2004), é de que a atividade de Modelagem 

Matemática auxilia no desenvolvimento do conhecimento crítico e reflexivo. Barbosa 

acredita que a: 

Modelagem pode potencializar a intervenção das pessoas nos 
debates e nas tomadas de decisões sociais que envolvem aplicações 
da matemática, o que me parece ser uma contribuição para alargar as 
possibilidades de construção e consolidação de sociedades 
democráticas (BARBOSA, 2004, p. 74) 
 

Em relação ao trabalho com a Matemática, Almeida e Silva (2010, p. 227) 

consideram que “o conhecimento reflexivo precisa estar respaldado no conhecimento 

matemático”, e é esse argumento que justifica a perspectiva sociocrítica2 da 

Modelagem Matemática. 

Outros dois argumentos estão presentes em Almeida, Silva e Vertuan (2012): 

o uso de diferentes registros de representação e a ocorrência da aprendizagem 

significativa. O uso de diferentes registros e a articulação entre estes, está ligado às 

                                                      
2Barbosa (2003a, 2006a, 2006c) sugere a expressão perspectiva sociocrítica para denotar uma forma 
de ver a Modelagem Matemática, na educação matemática, como uma oportunidade para que os 
alunos discutam a natureza e o papel dos modelos matemáticos na sociedade, e a forma como estão 
sendo usados, que é como instrumentos de poder. (SANTOS, 2008, p. 349)  
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várias possibilidades que um conceito tem de ser representado, como por exemplo: 

uma função pode ser representada por meio de um gráfico, uma expressão algébrica, 

uma tabela. Já a aprendizagem significativa para os autores, está relacionada à teoria 

de Ausubel3, segundo o qual a aprendizagem significativa ocorre quando um aluno 

relaciona uma nova informação a outras a que já está familiarizado. Para Almeida, 

Silva e Vertuan (2012), considerando as pesquisas realizadas no âmbito do grupo de 

pesquisa do qual participam, a Modelagem tem potencialidades para desencadear o 

uso de diferentes representações para os objetos matemáticos, bem como para que 

as novas aprendizagens sejam ancoradas em aprendizagens já existentes na 

estrutura cognitiva dos estudantes. 

Por fim, também existe a argumentação relativa a realização de trabalhos 

cooperativos. O trabalho em grupo é característica importante na realização de 

atividades investigativas como são as atividades de modelagem. Sobre o trabalho em 

grupo, apresentamos uma discussão na próxima seção. 

2.1.3 O trabalho em grupo e a experimentação em atividades de Modelagem 
Matemática 

 

Consideramos pertinente abordar o trabalho em grupo no âmbito desta 

pesquisa, devido à literatura sobre criatividade - tema que abordaremos no próximo 

capítulo - geralmente tratar a manifestação da criatividade a partir da produção 

individual dos sujeitos, quando ao lidar com Modelagem, tomamos as produções dos 

alunos e a criatividade nelas emergentes, considerando-a uma produção coletiva. 

Trata-se de considerar a criatividade que se manifesta e “se desenha” socialmente, 

tornando-se impossível olhar para a produção individual sem considerar a influência 

do grupo na produção. 

Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 33) afirmam que “a modelagem matemática 

em sala de aula pode ser vista como uma atividade essencialmente cooperativa, em 

que a cooperação e a interação entre os alunos e entre o professor e aluno têm um 

papel importante na construção do conhecimento”. Para os autores, essa cooperação 

pode contribuir para a aprendizagem dos alunos. Isso acontece por que: 

Quando os alunos trabalham juntos com o mesmo objetivo e 
produzem um produto ou uma solução final comum, têm a 

                                                      
3 David Ausubel, psicólogo norte-americano que viveu entre 1918 e 2008 e publicou diversos trabalhos 
tratando de aprendizagem (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012. p. 36) 
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possibilidade de discutir os méritos das diferentes estratégias para 
resolver um mesmo problema e isso pode contribuir significativamente 
para a aprendizagem dos conteúdos envolvidos. (ALMEIDA, SILVA; 
VERTUAN, 2012, p. 33) 

 

Ao considerarmos o desenvolvimento de uma atividade de Modelagem 

Matemática, atentamos para a importância de que as ideias sejam debatidas, que as 

diversas formas de pensar sejam respeitadas (dentro de um ambiente escolar e fora 

dele) e que a Modelagem contribua para que todos possam ouvir e serem ouvidos.  

Além disso, trabalhar com Modelagem Matemática nos leva à atividade de 

experimentação de hipóteses e informações que são extraídas da situação-problema 

proposta. Ao longo da história, muitos matemáticos buscaram respostas através da 

experimentação de hipóteses, teses e sempre existiu uma “intensa relação entre a 

matemática e a experimentação” (GIANFALDONI, 2001, p. 238). 

Braga e Santo (2013, p. 3), em seu trabalho sobre a experimentação em 

cálculo4, fortalecem esse pensamento ao dizerem que: 

[...] a própria concepção do Cálculo advém de problemas da realidade 
de sua época, o que reforça a ideia de que os grandes matemáticos 
foram formalizando conceitos matemáticos a partir de 
experimentações, demonstrações, modelagens de questões do dia-a-
dia que instigavam e/ou despertavam curiosidades dos mesmos. 

 
Interligado a essa atividade de experimentar em atividades de Modelagem 

Matemática, está o fato de que isso pode ser feito em grupos, contribuindo para o 

convívio dos alunos, em que a diversidade de ideias está presente e os alunos tendem 

a ser ativos no processo de aprendizagem.  

2.1.4 As pesquisas em Modelagem Matemática em Eventos no âmbito Nacional 
 

Ao longo dos anos podemos observar o crescente número de pesquisas sobre 

Modelagem Matemática na Educação Matemática; publicações que tiveram grande 

expansão graças a eventos da Educação Matemática, como o ENEM (Encontro 

Nacional de Educação Matemática), como os congressos regionais (ex: EPREM – 

Encontro Paranaense de Educação Matemática) e os eventos internacionais; além 

disso, estão cada vez mais consolidados os eventos específicos da Modelagem 

Matemática: em âmbito nacional, a CNMEM (Conferência Nacional sobre Modelagem 

                                                      
4Cálculo refere-se a Cálculo Diferencial e Integral. 
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na Educação Matemática) e, no Paraná, o EPMEM (Encontro Paranaense de 

Modelagem na Educação Matemática). 

Sobre a CNMEM, Oliveira e Kato (2017, p. 14) apresentaram um trabalho 

neste Congresso5, refletindo sobre a consolidação do evento e sua importância para 

as pesquisas dessa área. Eles concluem, neste trabalho, que: 

[...] a consolidação da CNMEM se revelou como necessária a esse 
espaço para a comunicação entre os pares, que ao congregar 
interesses de um grupo restrito foi promovendo uma interação com 
outros coletivos, em busca por aprimorar as reflexões e compreensões 
sobre Modelagem, tanto no contexto brasileiro quanto no 
internacional. Atribuída a essa interação está à abertura de portas para 
a participação de outros interlocutores, também de outras áreas do 
conhecimento ao considerarmos seu lócus a Educação Matemática. 
 

Sobre os artigos apresentados e publicados em eventos, periódicos da área 

e livros, percebemos uma variedade dos assuntos apresentados relacionados à 

Modelagem: aprendizagem dos conceitos matemáticos; o uso de tecnologias; a 

formação de professores; a utilização da Modelagem Matemática na Educação Básica 

e na Educação Superior. 

Discorrendo sobre esses assuntos, apresentamos alguns exemplos de 

publicações para além daquelas já utilizados no decorrer desse capítulo. Sobre a 

Educação Básica e a Educação Superior, existem relatos que apresentam discussões 

de atividades de Modelagem para esses níveis. Ferruzi, Vertuan, Silva e Almeida 

(2010, p. 1) apresentaram um trabalho que tinha como “objetivo apresentar 

possibilidades de encaminhamento para uma situação de Modelagem Matemática 

frente aos diferentes níveis de escolaridade em que pode ser utilizada e aos 

conteúdos matemáticos pertinentes a estes níveis”. Concluíram que “uma mesma 

situação pode ser abordada em diferentes níveis de ensino, desde que sejam feitas 

as adequações ao contexto escolar e considerados os conhecimentos matemáticos e 

extramatemáticos dos alunos envolvidos” (FERRUZI; VERTUAN; SILVA; ALMEIDA, 

2010, p. 11). 

Em relação ao uso de tecnologias em atividades de Modelagem Matemática, 

vemos como exemplo a dissertação de Della Nina (2005, p. 7) que apresentou “uma 

pesquisa realizada com alunos concluintes do Ensino Médio, em uma escola pública 

da cidade de General Câmara, RS. Questionou-se como o emprego da Modelagem 

Matemática aliado à Informática pode fazer com que alunos modifiquem concepções 

                                                      
5 CNMEM realizado em 2017 na cidade de Maringá no estado do Paraná. 
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negativas sobre a Matemática. Outro exemplo de trabalho sobre tecnologia na 

Modelagem é o de Diniz (2007). 

Em pesquisa feita por Tambarussi e Kluber (2014), discutiu-se o foco das 

dissertações e teses presentes no banco de dados da Capes, entre 1989 e 2011, e 

assim caracterizaram 6 focos que emergem sobre a pesquisa de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática. O quadro 4 apresenta esses seis focos: 

 

Quadro 4: Categorias levantadas por Tambarussi e Klüber (2014) 
Fonte: Tambarussi e Klüber (2014, p. 08) 

 

A partir do estudo de Tambarussi e Klüber (2014), verificamos que os 

trabalhos em Modelagem Matemática são bem diversificados quanto ao seu contexto 

e objeto de estudo. Todavia, Silva e Klüber (2012), ao identificar em que níveis de 

ensino são realizadas as pesquisas em Modelagem na Educação Matemática, 

constatam a falta de pesquisas no âmbito dos Anos iniciais. 

Silva e Klüber (2012) discutem que os anos iniciais do Ensino Fundamental 

raramente são o foco de análise em dissertações de mestrado e tese de doutorado 

que se fundamentam na Modelagem Matemática na perspectiva da Educação 

Matemática. Os autores destacam que 

Em se tratando das possibilidades da Modelagem Matemática no 
Ensino de Matemática nas diferentes etapas da Educação Básica, o 
artigo por nós desenvolvido revelou uma lacuna sobre investigações 
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nos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, pesquisas podem 
ser empreendidas, tanto por meio da realização de práticas que 
foquem o trabalho do professor como aquelas que foquem as 
interações dos estudantes, e mesmo do processo de formação inicial 
e continuada de professores, quando se aproximam da Modelagem 
Matemática na Educação Matemática. Sem dúvida, a ampla revisão 
que efetuamos nos autoriza a dizer claramente da necessidade de 
serem empreendidas investigações nesse âmbito (SILVA; KLUBER, 
2012, p. 240). 

 

Já em 2016, no Encontro Nacional de Educação Matemática, Martens e 

Klüber (2016) apresentam uma nova revisão sobre a Modelagem Matemática nos 

Anos Iniciais, e trazem como um dos resultados deste trabalho, um comparativo com 

o trabalho de Silva e Klüber (2012). Eles destacam “[...] um crescimento significativo 

das pesquisas sobre Modelagem nos anos iniciais nos últimos anos [...] em relação 

ao trabalho de Silva e Klüber (2012)” (MARTENS; KLUBER, 2016, p. 9-10). 

Outro destaque para este trabalho de Martens e Klüber (2016), são os pontos 

evidenciados por eles em relação ao que as dissertações e teses apresentam como 

dificuldades para o empreendimento de atividades de modelagem nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: 

a visão reducionista que alguns professores têm da Modelagem; o 
desenvolvimento de atividades limitadas apenas a um projeto ou 
ainda, uma simples resolução de problemas só acrescida de um 
modelo no final; uma preocupação excessiva com a confecção do 
modelo; a insegurança gerada pelo fato de o trabalho com essa 
tendência não abordar os conteúdos do modo linear como estão 
dispostos no currículo escolar; as dificuldades que os professores dos 
anos iniciais encontram em relação aos conteúdos matemáticos. 
(MARTENS; KLUBER, 2016, p. 10). 
 

Outros fatores também engessam o professor na questão de utilizar uma 

metodologia diferente da tradicional em sala de aula. Silveira e Caldeira (2012) 

elencam estes fatores como: o medo e insegurança de que o desenvolvimento de 

atividades de Modelagem possa levar à indisciplina; a preocupação de que ao utilizar 

uma atividade de Modelagem Matemática ela possa acarretar num gasto de tempo 

que acarretaria no não cumprimento do currículo escolar; além da carga horária da 

disciplina de Matemática. 

A formação de professores de forma continuada é uma aliada para que esse 

cenário mude. O pouco (ou nenhum) contato que professores que atuam na Educação 

Básica tem com a Modelagem Matemática, dificulta a realização desta em sala de 

aula. Mutti (2016, p. 19-20) discorre que 
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[...] a possibilidade de adoção da Modelagem Matemática ao contexto 
escolar está, entre outras coisas, associada à constituição de espaços 
coletivos de discussão. Essa constituição perpassa por questões 
inerentes à Formação de Professores, pois não basta que o professor 
tenha domínio do conhecimento matemático, porque esse domínio, 
por si só, não garantirá que o docente desenvolva atividades de 
Modelagem em suas aulas. 
 

Por fim, acreditamos na ideia de que a Formação Continuada deve acentuar 

seu foco em questões que divulgam formas de ensino que saiam da rotina do 

tradicional; e é esse um dos pontos positivos do engajamento da Modelagem 

Matemática na Educação Básica, em especial, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

2.1.5 Modelagem Matemática nos Anos Iniciais 
 

Especificamente em relação à Educação Básica, destacamos também 

trabalhos que trazem como objeto de estudo práticas realizadas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: Souza, Santiago e Luna (2011), Burak (1994) e Tortola (2012).  

Souza, Santiago e Luna (2011), enfatizam que as tarefas de Modelagem nos 

anos iniciais propiciam uma abordagem transdisciplinar dos temas abordados e 

defendem essa ideia a partir de uma atividade sobre o tema “trânsito”. A atividade que 

teve como foco o estudo do comportamento dos motoristas no trânsito brasileiro, foi 

realizado com alunos que cursavam o quinto do Ensino Fundamental e com duas 

professoras; as autoras chegaram à conclusão que com os modelos criados pelos 

alunos foram além dos questionamentos apresentados verificando uma leitura 

interdisciplinar por parte dos discentes. 

Em seu trabalho, Burak (1994) apresenta os múltiplos aspectos favorecidos 

pela Modelagem Matemática como alternativa metodológica para o ensino de 

Matemática, principalmente na Educação Básica. Ele apresenta exemplos de 

problemas e a construção de modelos matemáticos na Educação Básica, objetivando 

apresentar uma forma de trabalhar a matemática em sala de aula que rompa com a 

visão burocrática da mesma para os professores pesquisados. O autor concluiu que 

para que a atividade de Modelagem Matemática seja realizada em sala de aula, ela 

deveria envolver simultaneamente o processo e os conteúdos matemáticos. 

Tortola (2012) tinha como objetivo a identificação da forma como crianças do 

quarto ano do Ensino Fundamental produziam modelos matemáticos, evidenciando o 
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papel da linguagem nesse processo de produção. Sua interrogação de pesquisa 

consistia em investigar os usos de linguagem em atividades de Modelagem 

Matemática de alunos dos anos iniciais do Ensino fundamental, já que neste estágio 

têm-se os primeiros contatos com a linguagem matemática. Como resultado do 

estudo, destaca que a emergência de diversos jogos de linguagem acarretou 

representações semióticas que se diferem das representações de outros níveis de 

ensino, mas tendo uma semelhança entre elas. 
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Capítulo 3 
 

CRIATIVIDADE E CRIATIVIDADE EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

Neste capítulo são apresentados entendimentos sobre criatividade, dentre 

eles a ideia que compartilhamos de que a criatividade pode ser desenvolvida. Aborda, 

ainda, mais especificamente, a Criatividade Matemática, apresentando conceitos, a 

importância dessa temática para esse trabalho e como vislumbramos a criatividade 

nesta pesquisa, mais especificamente, em atividades de Modelagem Matemática. 

 

 

3.1 CRIATIVIDADE 
 

 
Você não precisa ser um sábio para desenvolver sua criatividade, 
basta começar pelo discernimento de combinar as coisas certas, 

dando-lhes harmonia 
Ivan Teorilang6 

 

Durante muitos anos, a criatividade, para diversos pesquisadores, estava 

ligada à genialidade; sendo assim, uma pessoa considerada criativa, era também 

considerada uma pessoa superdotada, um sábio. Mas, em direção contrária a esses 

pensamentos, vários estudos, principalmente na área da psicologia, vêm contribuindo 

com novos modos de entender e compreender a criatividade. Esses estudos, por 

vezes, consistem em: 

tentativas de rever [...] aquilo que se compreende sobre a criatividade, 
vencendo a concepção mística ao tentar desvendar a forma com que 
se desenvolve o potencial criativo em cada pessoa e superando a 
visão inatista de genialidade ao levantar a importância das 
experiências de vida para o acúmulo de elementos necessários para 
a emergência da criatividade (CARVALHO, 2015, p. 41). 
 
 

Casal (1999) destaca quatro ideias errôneas equivocadas: a criatividade é 

inata e não se pode ensinar; confusão entre criatividade e genialidade; para uma 

pessoa ser criativa, ela tem que ser totalmente original e; a criatividade estava ligada 

à loucura.  

                                                      
6Frase retirada da página de internet mundodasmensagens.com, em que é remetida ao pseudônimo 
de Teori Lang. Ivan José Teori, filho de Nelson Teori e Cecília Lang Teori, de onde veio o pseudônimo; 
Teori de seu pai e Lang de sua mãe. Nasceu em Penápolis, no interior de São Paulo. Em 1990, 
começou a trabalhar no jornal Folha de S. Paulo. 
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Em contraposição às quatro ideias exploradas por Casal (1999), a primeira 

nos leva a considerar que a criatividade pode ser explorada no indivíduo, todos têm 

capacidade de criar, mas isso tem que ser estimulado, portanto, “busca-se o 

afastamento do entendimento da criatividade como produto das influências divinas e 

da visão simplista de que basta nascer dotado de poderes criativos para manifestar a 

criatividade” (CARVALHO, 2015, p. 41). Para o estímulo da produção criativa, um 

lugar propício é a sala de aula. 

A segunda ideia relaciona-se à confusão de considerar uma pessoa criativa 

como gênio. Casal (1999, p. 2) destaca que “habitualmente relacionam inteligência e 

criatividade; no entanto, uma pessoa inteligente pode ser um mau pensador se ele 

não adquiriu as estratégias necessárias para pensar bem” (tradução nossa). 

A consideração da originalidade como fator primordial da criatividade, 

também é tomada como um erro por Casal (1999). Neste contexto, Farias (2015) 

argumenta que “quando o foco é criatividade, pensa-se logo no fator novidade. Porém, 

novidade não é sinônimo de criatividade”. A originalidade seria, portanto, um dos 

“critérios tradicionalmente utilizados para caracterizar o pensamento criativo” (CASAL, 

1999, p. 2). 

Sobre a criatividade estar ligada à loucura, Casal (1999, p. 3) afirma que: 

O sistema tradicional de provocar uma tempestade de idéias geralmente dá 
a impressão de que a criatividade deliberada consiste em emitir uma 
enxurrada de idéias loucas, esperando que alguns dos projéteis atingissem 
um alvo útil. 

 

Essa tempestade de ideias, é uma técnica desenvolvida por Alex Osborne7 

que tem como objetivo aumentar a criatividade. Conhecida como Brainstorming, ela é 

desenvolvida através da geração de várias ideias em atividades geralmente grupais, 

onde as ideias sugeridas são agrupadas e avaliadas pelos membros do grupo. 

                                                      
7 Publicitário norte-americano que, em 1939, criou a técnica (mas só a publicou em 1953) ao perceber 
que seus funcionários tinham dificuldades em criar campanhas de propaganda criativas para seus 
clientes. Assim, ele começou a usar sessões em grupo para coletar listas de ideias sugeridas 
espontaneamente pelos participantes. (https://www.euax.com.br/2018/09/brainstorming/)  

https://www.euax.com.br/2018/09/brainstorming/
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A própria construção da história apresenta exemplos de momentos de 

pensamentos criativos, como os de Arquimedes8 e Kekulé9, que colaboraram para 

que as pessoas criassem visões errôneas sobre a criatividade. Nicolau (2014, p. 9) 

destaca que, além desses casos: 

Existem muitos na história da nossa civilização e são expoentes 
máximos do poder criativo do ser humano. Entretanto, apresentados 
assim, podem proporcionar, pelo menos, duas falsas conclusões: 
primeiro, a de que o insight, a inspiração, surge do nada, como num 
passe de mágica, na mente dessas pessoas. Segundo, a de que 
esses momentos de criação só acontecem com privilegiados: artistas, 
inventores, cientistas. 
 

Mais recentemente, Carvalho (2015, p. 39) apresenta o exemplo de: 

[...] jovens com domínio das ferramentas digitais surpreenderam as 
pessoas com programas de computadores que se tornam produtos 
digitais largamente utilizados nos mais variados países por indivíduos 
de todas as faixas etárias. Um exemplo disso é a história do 
universitário Mark Elliot Zuckerberg, que em 2004, com 20 anos de 
idade, fundou, juntamente com seus colegas de universidade Dustin 
Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, aquela que ficaria 
conhecida como a maior rede social do mundo, o Facebook, 
transformando seu idealizador, ainda na juventude, em uma das 
pessoas mais ricas e influentes do planeta.   
 
 

Esse exemplo nos remete a pensar que para ser criativo a pessoa tem que 

ser gênio, apesar disso, as pesquisas buscam fortalecer, hoje, que todos podem ser 

criativos. Segundo Gontijo (2007, p. 22), “as pesquisas, geralmente, se concentram 

em um dos elementos envolvidos na produção criativa”: a pessoa, o produto, o 

processo e o ambiente. Considera-se: 

a pessoa (características cognitivas, qualidades emocionais e de 
personalidade, experiências ao longo da vida); o produto (avalia-se 
se este é novo, tem valor e utilidade social e se causa impacto); o 
processo (as etapas do desenvolvimento de um produto criativo) e o 
ambiente (elementos ambientais envolvidos na promoção ou inibição 
de habilidades criativas, como fatores de ordem física, social, cultural 
etc.) (FELDHUSEN; GOH, 1995 apud GONTIJO, 2007, p. 22). 
 

                                                      
8EUREKA! EUREKA! Grita o matemático e inventor grego Arquimedes pelas ruas de Siracusa. 

Arquimedes interrompe o banho e sai, quase nu, para anunciar a sua grande descoberta: o peso 
flutuante dos corpos, no terceiro século antes de Cristo (NICOLAU, 2014, p. 6). Se foi assim que 
aconteceu, não podemos afirmar. Todavia, à Arquimedes é atribuída a “descoberta”. 
9Mais de vinte séculos depois de Arquimedes, o químico alemão Kekulé procura a fórmula do Benzeno, 

através de combinações entre os átomos de Carbono e de Hidrogênio, sem sucesso. Até que sonha 
com o símbolo alquímico do ouroborus – uma cobra mordendo o próprio rabo – e descobre a solução. 
Fecha em uma cadeia circular as combinações de carbono e hidrogênio e encontra a fórmula hexagonal 
do Benzeno (NICOLAU, 2014, p. 6). 
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Segundo Gontijo (2007), o que se percebe, atualmente, é “uma preocupação 

em realizar pesquisas que enfatizam a integração destas diversas categorias” 

(GONTIJO, 2007, p .22). 

Em relação à história da pesquisa em criatividade, destaca-se o discurso 

proferido por Joy Paul Guilford, presidente da Associação Americana de Psicologia, 

no ano de 1950 (ALENCAR; FLEITH, 2003). Na época, “enfatizava a importância 

dessa temática para o desenvolvimento humano. Suas palavras serviram para nutrir 

diversos pesquisadores de desejos de investigar o tema criatividade” (FONSECA, 

2015, p. 27). 

Esse fato foi um marco importante para os estudos sobre a criatividade. 

Segundo Fonseca (2015, p. 27): 

Pesquisadores apontam que nas décadas de 1950 e 1960 houve uma 
ênfase nas investigações que trataram das habilidades e traços de 
personalidade relacionados à criatividade e, que entre os anos de 
1960 e 1970, o foco das investigações se volta para a busca por 
meios eficientes de desenvolvimento da criatividade. Nas décadas de 
1970 e 1980, a atenção é dirigida para os aspectos cognitivos 
envolvidos na produção criativa, bem como as demais variáveis que 
tendem a influenciá-la - iniciando assim uma ascendência do estudo 
da criatividade que pode ser demonstrada pelos números crescentes 
das produções científicas durante o desenrolar dessas décadas. 

 

Fonseca (2015, p. 27) relata que a partir de 1980, os trabalhos: 

[...] passaram a tratar da criatividade a partir de um enfoque sistêmico, 
indicando tratar-se de um fenômeno complexo que envolve não 
apenas o indivíduo, mas variáveis diversas, como o ambiente em que 
este está inserido, sua motivação, dentre outros, destacando nesse 
momento que "o processo criativo, que até então era considerado 
inacessível a uma investigação empírica, passou a ser intensamente 
pesquisado". 
 

Mas apesar das diversas pesquisas, não existe uma definição comum entre 

os pesquisadores acerca do termo criatividade. O que pode ser afirmado, segundo 

Gontijo et al.(2012, p. 33) é que: 

O termo criatividade é polissêmico, e não há acordo quanto ao seu 
significado. No senso comum, há certa concordância de que a 
criatividade é necessária, sobretudo à vida moderna e ao mundo do 
trabalho, e que, portanto, a escola precisa favorecer o 
desenvolvimento de habilidades criativas nos estudantes.  

Assim, apesar de não ter um consenso sobre a definição em relação ao que 

é criatividade, simpatizamos com a visão de Nicolau (2014, p. 14), que a apresenta 

como: 
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um comportamento natural do ser humano, que flui a todo instante 
desde as situações mais simples às mais complicadas. Está presente 
em todo momento de improviso: o pensamento é criação, a fala é 
criação, o sonho é criação.  
 

Enfim, a criatividade é intrínseca a todos, basta buscar formas de promover 

sua manifestação e desenvolvimento. O improviso citado por Nicolau, refere-se aos 

aspectos criativos inerentes à ação do sujeito sobre uma determinada situação. Como 

citado por Nicolau (2014), a criatividade pode ser manifestada desde uma simples 

atividade ou até situações mais complexas, ela está presente nas atitudes das 

pessoas quando estão motivadas a criar, inovar, produzir e resolver problemas. 

 

3.2  CRIATIVIDADE MATEMÁTICA 

 

A temática Criatividade Matemática tem mais publicações no âmbito da 

literatura internacional do que no âmbito nacional. Dentre os trabalhos internacionais, 

tem-se: Hashimoto (1997); Leikin (2009); Livne & Milgram (2006); Silver (1997); Silver 

& Cai (1996); Sriraman (2004).  A maioria desses estudos tem como foco a resolução 

e a formulação de problemas que apoiam o desenvolvimento da criatividade.  

Já em âmbito nacional, os primeiros trabalhos referentes à Criatividade 

Matemática, foram realizados por Dante (1980, 1988), que apresenta modelos para 

explicar a criatividade, mas sem dados empíricos. No trabalho de 1980, Dante, além 

de apresentar as tendências nacionais e internacionais da Educação Matemática, 

busca discutir, por exemplo: como fazer o estudo da matemática uma aventura 

criativa? Já no ensaio de 1988, ele disserta sobre a criatividade na prática educativa 

e apresenta a "Resolução de Problemas" como uma alternativa viável para o 

desenvolvimento da criatividade da criança. Além dele, temos o trabalho de 

D’Ambrósio (2004, apud GONTIJO, 2006), o qual apresenta um modelo para explicar 

a Criatividade Matemática. 

Com mais trabalhos desenvolvidos recentemente, destaca-se Gontijo (2006, 

2007); que em seus textos afirma que “um dos desafios da pesquisa em criatividade 

na Matemática é a constituição de um consenso sobre o que caracteriza este tipo de 

habilidade” (GONTIJO, 2007, p.28). Apesar de não haver um consenso sobre a 

definição de Criatividade Matemática, algumas definições parecem conter pontos 

comuns. 
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Sriraman (2005), argumenta que Criatividade Matemática está relacionada 

ao fato de o sujeito propor algoritmos incomuns, mostrando diversas formas de 

resoluções para a situação-problema. Na mesma linha de pensamento, Fertteli (2010) 

defende que a criatividade matemática pode ser vista como a capacidade de invenção 

de algoritmos, estratégias e abordagens alternativas a um problema padrão. Já 

Makiewicz (2004, apud GONTIJO, 2007, p. 36), acredita que a Criatividade 

Matemática refere-se “à atividade de construção, modernização e complementação 

do sistema de conhecimento por meio da percepção de regularidades”. 

Outras concepções podem ser observadas, como a de Krutetskii (1976), que 

relaciona criatividade matemática à resolução de problemas, formulação de 

problemas, invenção, independência, originalidade, fluência, flexibilidade e produção 

divergente10. 

Já Gontijo (2006) define Criatividade Matemática como: 

A capacidade de apresentar inúmeras possibilidades de soluções 
apropriadas para uma situação problema, de modo que estas 
focalizem aspectos distintos do problema e/ou formas diferenciadas 
de solucioná-lo, especialmente formas incomuns (originalidade), 
tanto em situações que requeiram a resolução e elaboração de 
problemas como em situações que solicitem a classificação ou 
organização de objetos e/ou elementos matemáticos em função de 
suas propriedades e atributos, seja textualmente, numericamente, 
graficamente ou na forma de uma sequência de ações (GONTIJO, 
2006, p. 4). 

 

Assim como nas definições anteriores, para o autor, a Criatividade 

Matemática pode estar relacionada à invenção de um algoritmo, à formulação de 

problemas, à criação de estratégias para resolução de problemas, à originalidade de 

respostas sendo divergentes a outras já estabelecidas; percebemos que tudo isso se 

relaciona com a prática, com o fazer, com o criar; além disso, há a questão do acaso, 

que poderá agir sobre o inconsciente, como aconteceu nos casos de Arquimedes e 

Kekulé. Segundo Hadamard (2009) apud Carvalho (2015, p. 49): 

[...]as iluminações súbitas não emergem por pura obra do acaso, mas 
que são produtos da intervenção de um processo mental anterior, ou 
seja, um processo inconsciente. Se referindo à invenção em 
Matemática, ele hipotetiza que esta ocorre por meio das inúmeras 
combinações de ideias e ressalta o papel do acaso na construção 
dessas combinações. Porém, esse papel do acaso se desenvolve no 
inconsciente, visto que, boa parte dessas combinações, as mais 

                                                      
10 O sujeito que realiza ações com o pensamento divergente, busca inúmeras soluções para 
o problema; é um pensamento mais plural.  
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inúteis, permanece desconhecida. Frente ao extenso número de 
combinações produzidas no inconsciente, com a participação do 
acaso, são selecionadas e emergem ao espírito consciente somente 
as combinações fecundas ou que guardam um potencial de 
fecundidade em relação ao problema a ser solucionado. 

 

Gontijo (2007) apresenta o modelo que descreve o processo criativo segundo 

Hadamard (1954). Segundo afirma, esse modelo foi criado por Hadamard influenciado 

pelo trabalho de Graham Wallas (1926), que considerava, por sua vez, os seguintes 

estágios referentes à produção criativa: preparação, incubação, iluminação e 

verificação.  

Farias (2015, p. 21), apresenta essas fases segundo Hadamard (2009): 

Na fase da preparação o problema é investigado em todas as 
direções, necessitando de uma análise inicial consciente que 
demanda educação, capacidade de análise e conhecimentos do 
problema. A segunda fase é a de incubação, na qual o indivíduo não 
está envolvido conscientemente com o problema, não há um trabalho 
consciente sobre o problema, onde o inconsciente joga fora as 
associações que não são úteis e procura as ideias mais interessantes 
para a solução da questão em investigação. A fase seguinte é da 
iluminação, na qual a ideia, a solução de um problema se torna 
consciente como em um momento de click ou flash, de forma 
instantânea e de difícil controle. A fase da verificação, consiste na 
avaliação, redefinição e desenvolvimento da ideia proposta para o 
problema podendo, em alguns casos, reformular, abandonar as 
proposições e até mesmo recomeçar o processo. 

 

Mann (2006) destaca a importância desse modelo para caracterizar o 

processo criativo. Já o trabalho de Sheffield (2003) tem como proposta uma heurística 

para o desenvolvimento da Criatividade Matemática que compreende o uso de um 

conjunto de técnicas, organizadas em categorias conforme as suas finalidades. 

Segundo Gontijo (2007, p. 67-70), as categorias propostas pela autora são: 

Apreciação. São técnicas usadas para fazer conhecer um ou mais 
aspectos ou atributos de uma situação, produto ou problema que está 
sendo considerado. Essas técnicas podem ser usadas para auxiliar 
os alunos a focalizar características importantes do problema, 
perceber padrões e traçar uma variedade de possíveis soluções. 
Exemplos de técnicas desta categoria: brainstorming, checklist e lista 
de atributos. [...] Animação. As técnicas relacionadas a esta 
categoria podem ser usadas em atividades para envolver os 
estudantes de forma interativa com os problemas, situações ou 
produtos. A modelagem e a dramatização são duas técnicas que 
podem ser utilizadas nesta categoria. [...] Associação. O uso de 
técnicas de associação pode favorecer os estudantes na realização 
de comparações e no estabelecimento de conexões entre um 
problema que de forma imediata não se tem um método para resolvê-
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lo com conceitos, algoritmos e estratégias já conhecidas. Exemplos 
de técnicas desta categoria: sugestão-ajuste, análise morfológica11 e 
sinética12. [...] Alteração. Com as técnicas de alteração, os 
estudantes mudam sistematicamente partes de um produto, situação 
ou problema. Questões do tipo «e se…» estão presentes das 
investigações e dos insights matemáticos. Estas técnicas possibilitam 
um aprofundamento nas concepções matemáticas a partir de 
modificações sistemáticas em partes do problema ou de sua solução, 
levando a novas e interessantes questões ou problemas para serem 
explorados. Técnicas como o SCAMPER13 e Fazendo e desfazendo 
são exemplos desta categoria. [...] Abdicação. As técnicas de 
abdicação têm por objetivo permitir ao subconsciente refletir sobre o 
problema quando não se está ativamente trabalhando sobre ele. 
Exemplos de técnicas desta categoria: relaxamento e visualização. 

 

Apresentados alguns modos de promover o desenvolvimento da Criatividade 

Matemática, destacamos agora o que na literatura denomina-se características da 

produção criativa. Essas características surgiram da necessidade de criar parâmetros 

para inferir a ocorrência da criatividade. Essa preocupação de medição da criatividade 

foi apontada em 1974 por Alencar, conforme relata Fonseca (2015). Já Carvalho 

(2015, p. 57), apresenta o movimento dessa conceitualização dos níveis ao mencionar 

que: 

Mann (2005) salienta que vários “instrumentos desenvolvidos para 
identificar o potencial de criatividade matemática têm utilizado os 
conceitos de flexibilidade, fluência e originalidade em respostas dos 
alunos, como forma de quantificar essas respostas.” (p. 10). Haylock 
(1997) define esses conceitos como sendo a fluência referente à 
quantidade de respostas consideradas válidas atribuídas em cada 
item, a flexibilidade referente ao número de categorias distintas nas 

                                                      
11É uma técnica por meio da qual se pode analisar diferentes atributos ou elementos de um problema, 

realizando associações entre esses, de modo a se criar várias soluções para a situação proposta. 
Imagine que você tem um produto que poderia ser feito de 3 tipos de materiais, em 6 formas possíveis, 
e teoricamente com 4 tipos de mecanismos de funcionamento, há 72 (3x6x4) combinações potenciais 
de material, forma e mecanismo (GONTIJO, 2007, p. 69). 
12É uma técnica de geração e avaliação de ideias. O professor apresenta o problema destacando 
aspectos principais e suas expectativas em relação à produção/ produto a serem gerados pelos alunos, 
que elaborarão um grande número de ideias para solucionar o problema, selecionando as mais 
interessantes. O professor os auxiliará na fixação das ideias, solicitando que façam paráfrases, 
metáforas e analogias para que possam demonstrar o quanto se apropriaram dos elementos e 
conceitos envolvidos no problema. Após esta fase, seleciona-se a ideia que melhor se ajusta ao 
problema considerado e faz se generalizações desta para outros contextos ou situações similares. 
(GONTIJO, 2007, p. 70). 
13O SCAMPER é uma técnica que tem por finalidade ajudar pensar em mudanças que podem feitas 
em um problema para criar um novo ou para compreendê-lo, a partir de uma lista de sugestões de 
ações, que podem ser usadas diretamente ou como ponto de partida para a criação de novas ideias. 
Essa lista é composta por verbos que se iniciam com as letras da palavra SCAMPER: S - Substitua 
componentes, materiais, pessoas; C - Combine - misture, combine com outras assembleias ou 
serviços, integre; Adapte - altere, função de mudança, use parte de outro elemento; M - Modifique - 
aumento ou reduz em balança, forma de mudança, modifique atributos; P - Proponha outro uso; E - 
Elimine - remova elementos, simplifique, reduza para conhecer a funcionalidade e R - Reverso - vire 
ao avesso ou de cabeça para baixo (GONTIJO, 2007, p. 70-71). 



44 

 

 

 

quais as respostas podem ser classificadas e a originalidade 
considerada em respostas incomuns em relação às respostas dos 
demais participantes. 

 

Portanto, para a apreciação da análise deste trabalho, consideramos os 

seguintes aspectos de criatividade (Quadro 5): 

Característica Consiste na... 

Fluência 

Abundância ou quantidade de ideias diferentes 

produzidas sobre um mesmo assunto. 

Flexibilidade 

Capacidade de alterar o pensamento ou conceber 

diferentes categorias de respostas 

Originalidade Apresentação de respostas infrequentes ou incomuns 

Elaboração de ideias 

Apresentação de grande quantidade de detalhes em 

uma ideia 

Quadro 1: Aspectos de criatividade segundo Alencar (1990) 
Fonte: elaborado pelo autor, baseado em Alencar (1990) 

 
Embasados no Quadro 5, direcionamos nosso olhar, ao longo deste trabalho, 

às manifestações em que é apresentada uma variedade de ideias referentes ao que 

está sendo estudado (fluência); às manifestações de mudança de direção do 

desenvolvimento do trabalho e à criação de categorias na atividade (flexibilidade); os 

momentos em que algo é apresentado e se mostra original (originalidade); além de 

podermos observar ações que denotam a apresentação detalhada de uma ideia 

(elaboração de ideias). 

Mas, apesar de estarmos falando sobre a Matemática, Gontijo (2006) enfatiza 

que a imaginação, originalidade, flexibilidade, elaboração de ideias e inventividade 

devem ser finalidades educacionais. Disciplinas tais como Línguas, Matemática, 

Ciências, Tecnologia, entre outras, são corresponsáveis por desenvolver a 

criatividade, entendida como a geração de novas ideias (GONTIJO, 2006).  

Já em relação ao papel do professor, um dos objetivos segundo Sriraman, 

Yaftian e Lee (2011), é o incentivo aos alunos na familiarização com a matemática, 

favorecendo aos alunos a oportunidade de pensar conforme os matemáticos pensam. 

Eles afirmam que intencionalmente ou não, os professores ensinam aos alunos uma 

matemática lógica, pronta, precisa, exata, acabada; o que desmotiva ainda mais os 

alunos a se envolverem nas aulas de matemática. Por fim, ainda argumentam que:  
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a criatividade deve ser considerada durante o desenvolvimento do 
currículo de matemática em qualquer nível de estudo, incluindo a 
universidade. Além disso, proporcionando ambientes de 
aprendizagem adequados e dando confiança a estudantes durante 
atividades criativas de aprendizagem para pensar como matemáticos, 
só podem beneficiar a comunidade de matemáticos (SRIRAMAN; 
YAFTIAN; LEE, 2011, p. 128) (tradução nossa).  

 

Neste sentido, o professor tem papel primordial para o desenvolvimento da 

criatividade humana, cabe a ele identificar também o que pode ser um resultado de 

criatividade na aula de matemática. Ervynck (1991), ao salientar que a criatividade é 

uma atividade humana, que atua e gera novas matemáticas, afirma que o ato de 

formular um conceito usando conceitos anteriores é um exemplo de atividade criativa, 

semelhando-se à atividade de resolver um problema antigo de forma diferente. 

Essa visão de propor várias ideias, mesmo elas sendo falíveis, aproxima do 

que acreditamos que uma atividade de Modelagem Matemática em grupo pode 

ocasionar; em que todos os integrantes podem opinar de diversas formas, tendo uma 

tempestade de ideias, mesmo que algumas dessas ideias não sejam adequadas, de 

imediato, para o desenvolvimento da atividade. 
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Capítulo 4 
 

A PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Neste capítulo, apresentamos o contexto em que a pesquisa foi realizada, os 

procedimentos para a produção e coleta de dados e o modo como as análises foram 

empreendidas. Apresentamos, ainda, as atividades de modelagem que foram 

planejadas para realização com os alunos. 

Norteados pela questão de investigação: Quais aspectos de criatividade 

emergem das manifestações dos alunos de um quinto ano do Ensino Fundamental ao 

realizarem atividades de Modelagem Matemática?, intentamos olhar para as 

produções escritas e para as falas dos alunos, e observar os aspectos de criatividade 

emergentes nas resoluções. 

Assim, ao longo das sete intervenções realizadas, buscamos olhar para as 

produções dos alunos no intuito de observar momentos e ações que remetiam à 

criatividade, especificamente no que diz respeito à fluência, flexibilidade, originalidade 

e elaboração de ideias. 

 
 

4.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

Caracterizamos a presente pesquisa como qualitativa, porque dentre outros 

aspectos, neste tipo de pesquisa, o “pesquisador tem contato direto e prolongado com 

o ambiente e a situação que está sendo investigada” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 12) 

e  

o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 
estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. Isso implica uma atitude 
de constante vigilância, por parte do pesquisador, para não impor seus 
pontos de vista, crenças e preconceitos. Antes, vai exigir um esforço 
deliberado para colocar-se no lugar de outro, e tentar ver e sentir, 
segundo a ótica, as categorias de pensamento e a lógica do outro 
(MOARES, 1998 apud ANDRÉ, 2005, p. 26-27). 

 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam o entendimento de que na investigação 

qualitativa a fonte de dados é o ambiente natural; argumentam sobre o caráter 

descritivo deste tipo de pesquisa; e que o processo é mais importante do que o 

produto. A análise dos dados é indutiva e enfatiza os significados produzidos pelos 

participantes, segundo suas perspectivas.  
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Garnica (2004, p. 86) descreve o que vem a ser uma pesquisa qualitativa a 

partir de alguns pontos, dentre eles, a existência da “não neutralidade do pesquisador 

que, no processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais 

prévios dos quais não consegue se desvencilhar”. Este ponto é relevante na atuação 

do pesquisador neste trabalho, pois ele apresenta argumentos de mediação ao longo 

da resolução das atividades, bem como é influenciado pelas suas experiências no 

momento das análises. 

Outros quatro pontos apresentados por este autor também podem ser 

observados no desenvolvimento desta pesquisa. 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma 
hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; 
(c) a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, 
vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não 
consegue se desvencilhar; (d) que a constituição de suas 
compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que 
essas mesmas compreensões e também os meios de obtê-las podem 
ser (re)configuradas; e (e) a impossibilidade de estabelecer 
regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos 
e generalistas (GARNICA, 2004, p. 86). 
 

Consideramos esta pesquisa como uma trajetória, vivida e analisada pelo 

pesquisador, localizada culturalmente e temporalmente, não representando, assim, 

verdades absolutas, mas um indicativo que pretende contribuir com as pesquisas em 

Educação Matemática, mais especificamente, em Modelagem Matemática e sobre os 

aspectos de criatividade revelados neste contexto, com alunos de um quinto ano do 

Ensino Fundamental. 

 
 

4.2 O CONTATO COM A ESCOLA E COM A PROFESSORA REGENTE DA TURMA 
 
 

O pesquisador possui uma relação próxima à instituição escolhida para a 

pesquisa, pois além de ter sido ex-aluno desta escola, na época da pesquisa ele 

atuava profissionalmente como orientador de atividades de um Projeto financiado por 

uma empresa privada, a qual tinha um convênio com a Secretaria Municipal de 

Educação da cidade. Então, estas relações, foram facilitadoras no que tange ao 

acolhimento da equipe pedagógica, aceitando a realização da pesquisa. 

Também a professora da turma do quinto ano mostrou-se bem receptiva com 

a novidade, concordando com a realização das atividades em sua turma, se colocando 



48 

 

 

 

à disposição sempre que necessário. Esta turma foi a escolhida porque os alunos não 

puderam participar do Projeto no qual o pesquisador leciona, já que em anos 

anteriores, alunos de quinto ano desta escola participaram. Assim, com essas 

atividades, buscamos dar a oportunidade de participarem de aulas com o professor 

do projeto. 

É importante destacar que esta escola é uma das escolas municipais que 

funcionam em período integral na cidade; e a professora é regente da turma tanto no 

período da manhã, quanto no período da tarde. 

 

4.3 PRODUÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

Após a conversa inicial com a equipe pedagógica da escola e com a 

professora regente da turma, foi assinado um termo de autorização pela escola com 

vistas a realização do projeto (Apêndice 1). Assim, foram acordadas como datas para 

a realização da pesquisa os meses de março e abril de 2019, respeitando os horários 

de aula em que a professora regente se faz presente em sala; e a disponibilidade do 

pesquisador.  

A ideia inicial era de que seriam realizadas 7 atividades, mas uma das 

atividades tomou um tempo maior de discussão, o que desencadeou a realização de 

6 atividades em 7 datas de intervenção.  

Além disso, em conversa com o orientador da pesquisa e considerando o 

caminhar, o pesquisador alterou a ordem de realização das atividades que havia sido 

planejada. Assim, as atividades foram realizadas nas seguintes datas e horários: 

Data 

Realizada 
Horário Atividade Planejada Atividade Realizada 

15/03/2019 14:20 – 16:30 
Vendendo Sacolés 

(geladinhos) 

Vendendo Sacolés 

(geladinhos) 

18/03/2019 07:30 – 08:30 Slime Quero ser um Youtuber 

20/03/2019 12:30 – 14:00 Água Placas de Automóvel 

22/03/2019 14:20 – 16:30  Lixo Slime 

29/03/2019 14:20 – 16:30 Cercando o Parque do Povo Água 

05/04/2019 10:00 – 11:30 Quero ser um Youtuber Água 

12/04/2019 10:00 – 11:30 Placas de Automóvel Cercando o Parque do Povo 



49 

 

 

 

Quadro 2: Planejamento inicial e reorganizado com datas e horários das atividades 
Fonte: Autores, 2019 

 

No quadro 6, verificam-se os horários de realização das atividades, ajustados 

de acordo com a disponibilidade dos professores. Além disso, para descrição das 

atividades, no decorrer deste texto, consideramos a ordem em que foram realizadas. 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

A turma participante da pesquisa foi um 5º ano, com 26 alunos. As idades dos 

alunos variavam entre 09 a 11 anos e, em sua maioria, os alunos da turma foram 

participativos.  

Os alunos foram bem receptivos à ideia de um período de atividades, isso foi 

um espelho para os pais, que em sua maioria, mostraram concordância em 

disponibilizar o acesso ao áudio e à escrita de seus filhos, através da formalização de 

um termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2). 

Apesar de uma boa participação da maioria dos alunos nas atividades, foi 

necessário definir um grupo para a realização das análises da pesquisa, devido à 

quantidade de dados de que dispomos. Desse modo, focamos nas discussões e 

resoluções de um grupo, o grupo 5, que foi participativo, cujas ideias foram expostas 

com facilidade no âmbito do grupo e que estava presente em todas as atividades 

desenvolvidas; mas destacamos que, de modo geral, as discussões de todos os 

grupos foram consideradas no âmbito desta pesquisa.  

 

4.7 ATIVIDADES PLANEJADAS E ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Ao longo do período de criação de ideias de propostas de atividades para a 

realização, foram feitas muitas indagações nas conversas entre pesquisador e 

orientador e nas autorreflexões do pesquisador, quanto ao processo de intervenção 

em sala de aula; por isso buscamos, nas atividades, a apresentação de situações que 

possibilitassem liberdade de pensamento dos alunos; focando nas possíveis ações 

criativas deles. 

Foram elaboradas sete atividades, que envolvessem a realidade dos alunos, e 

pudessem causar neles uma motivação em responder e criar soluções para essas 

situações. Essa intenção vem ao encontro com o que Barbosa (2001, p. 31) apresenta 
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em relação a proporcionar “um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações com 

referência na realidade”. 

Então, buscando promover um ambiente de aprendizagem nos moldes citados, 

foram criadas as atividades com os seguintes títulos: Vendendo Sacolés (geladinhos), 

Slime, Água, Lixo, Cercando o Parque do Povo, Quero ser um Youtuber e Placas 

novas de Automóvel.  

A atividade “Vendendo Sacolés (geladinhos)” foi a primeira a ser realizada. 

Para esta atividade, os alunos tiveram a liberdade de escolha dos grupos, mas com a 

seguinte implicação, que essa formação se mantivesse em todas as outras datas. 

Neste dia, o pesquisador fez uma pesquisa prévia sobre os valores dos geladinhos 

que são comprados prontos, bastando somente congelá-los para revenda; e o valor 

do pó de geladinho, que precisa ser batido antes de levar ao congelamento. Nesta 

atividade os alunos teriam que responder a seguinte questão: Se vocês fossem os 

donos da sorveteria, será que compensaria comprar um geladinho pronto e vender ou 

comprar todas as coisas para fazer os geladinhos e depois vender? 

A atividade Slime trata de uma certa massa de modelar, que pode ser produzida 

com materiais passíveis de serem encontrados em supermercados e farmácias. A 

proposta inicial era para a realização desta atividade no segundo dia, mas o 

pesquisador optou por mudar a data de aplicação, visando dar maior protagonismo 

aos alunos, pedindo a eles que trouxessem previamente receitas que conhecessem 

sobre a produção deste brinquedo. Assim, esta atividade foi realizada somente no 

quarto dia de intervenção, além da busca de resolver a situação-problema proposta, 

os alunos foram convidados a colocarem a mão na massa, e a fazerem a receita. A 

questão norteadora desta atividade dizia: Quanto de ingredientes precisamos 

providenciar para fazer Slime para todos os componentes do nosso grupo? E quanto 

isso custaria? 

A atividade “Água” foi a penúltima a ser realizada, e a que tomou mais tempo, 

pela complexidade que o cálculo do talão de água trazia aos alunos. A ideia inicial foi 

apresentar uma conta de água para os alunos, indagando se conheciam esse papel, 

e se sabiam como é feito para calcular o gasto de uma residência em relação ao 

consumo de água. Além disso, foi apresentada uma tabela, baseada em informações 

extraídas de uma reportagem, sobre um valor representativo de gastos em litros, que 

temos de água, quando a utilizamos em nossas necessidades básicas diárias. Para 
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esta atividade, pedimos para que os alunos anotassem o tempo que gastavam na 

utilização de água em um dia; caso não houvesse a anotação dos alunos, o 

pesquisador traria os valores do consumo de água que produzia em um dia. A 

situação-problema baseava-se na busca de identificar qual seria o valor gasto no talão 

de água, considerando o consumo anotado.  

A atividade “lixo”, acabou não sendo realizada. Ela tratava da importância de 

cuidarmos do meio ambiente, apresentando números que mostravam o quanto 

produzimos de lixo, diariamente, mensalmente, anualmente... Algumas indagações 

seriam levantadas inicialmente, como: Será que produzimos muito lixo? O que 

jogamos fora? É possível diminuir a quantidade de lixo que produzimos? Será que 

nosso lixo sempre é reaproveitado? Logo após essa discussão, os alunos em grupos, 

iriam pesar o quanto (em quilogramas) de lixo acumularam em um dia (o lixo seria 

acomodado em um saco plástico no dia anterior); buscando responder Quantos de 

lixo produzimos em um dia, com nossa rotina “de crianças”? 

“Cercando o Parque do Povo” foi uma atividade referente às formas de como 

os alunos poderiam pensar em cercar um espaço que é aberto a toda comunidade de 

Bandeirantes-PR e fica próximo à escola. O questionamento foi: partindo da ideia de 

cercar o parque do povo para aumentar sua segurança e diminuir os acessos ao local, 

vamos refletir, qual seria o comprimento da cerca necessária? Para esta atividade, 

que foi realizada no último dia de intervenção, disponibilizamos aos alunos um mapa 

da cidade. Eles começaram a ter ideias de comparar o tamanho da quadra da escola 

com o tamanho do parque do povo, a partir do local onde estavam, a sala de aula. 

Uma das atividades mais empolgantes para os alunos foi a sexta proposta, e 

realizada no segundo encontro, “Quero ser um Youtuber”. A ideia inicial foi apresentar 

a possibilidade de renda que ser um youtuber pode trazer, apresentando valores que 

podem ser pagos, caso haja sucesso na publicação de material. Os alunos foram 

levados a responder essas questões: Seu sonho é ser um youtuber? Se sim, você 

teria vontade de ganhar dinheiro postando vídeos na internet? Quanto você gostaria 

de ganhar (em reais) e como conseguiria isso sendo youtuber?  

A última atividade planejada e a terceira a ser realizada, era algo de 

conhecimento dos alunos, apesar de ser um pouco recente, a utilização de placas 

novas nos automóveis, sem a visualização do nome do município ao qual o carro 

pertence. Assim, os alunos foram levados a pensar em alternativas de combinação de 
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números e letras da nova placa Mercosul, para identificar o município daquele 

automóvel; neste caso, uma placa em que a combinação de letras e números 

identificassem a cidade de Bandeirantes–PR, mantendo-se a sequência original de 

3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números. Trata-se de pensar em como poderia ser a 

formatação das placas se quiséssemos continuar identificando o município de 

residência do dono do veículo. 

 

4.8 A COLETA DE DADOS 

Para a efetivação da coleta de dados, foi utilizado um smartphone para 

gravação de áudios através de um aplicativo, uma câmera Go Pro e as atividades 

escritas dos alunos. O instrumento utilizado para a gravação de áudio ficou acoplado 

a uma bolsa de plástico pendurada na região do peito do pesquisador, que sendo 

responsável pelas conversas mediadoras com os alunos pedia, propositalmente, para 

que fossem expondo suas ideias em relação ao desenvolvimento da atividade. O 

pesquisador ia de grupo em grupo, com o objetivo de captar informações importantes 

sobre as resoluções das atividades. O registro escrito, peça chave para análise, foi 

feito em papéis no formato A4 totalmente brancos, sem a presença de linhas. Os 

alunos recebiam uma folha impressa com a atividade contextualizada e a questão a 

ser investigada. 

Além desses instrumentos utilizados para a coleta de dados, outros materiais 

foram utilizados para o desenvolvimento das aulas, como geladinhos, ingredientes 

para a produção do Slime, talão de água, mapa político da cidade de Bandeirantes e 

demais instrumentos que são usados frequentemente em sala de aula, quadro e 

papeis impressos.   

 

4.9 ANÁLISE DE DADOS 

A análise aqui realizada apresenta um caráter descritivo e interpretativo, uma 

vez que visa a reflexão quanto aos objetivos apresentados, sobre a resolução das 

atividades dos alunos na busca de investigar quais aspectos de criatividade emergem 

das manifestações de alunos de um quinto ano do Ensino Fundamental ao realizarem 

atividades de Modelagem Matemática.  
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Partindo desta premissa, procuramos construir inferências acerca das 

manifestações de criatividade dos alunos nos aspectos matemáticos apresentados, 

no encaminhamento metodológico realizado ou na estratégia de resolução aplicada.  

Visando a preservação da identificação dos alunos, organizamos as atividades 

para análise em grupos de acordo com o que foi formado em sala de aula, e 

nomeamos de 1 até 6. Para uma análise particular, cada aluno pertencente ao grupo 

recebia um número, além do prefixo aluno; assim temos como exemplo: Aluno 1A, 

Aluno 1B, Aluno 1C.  

Logo em seguida, buscamos analisar a escrita dos alunos, com os áudios 

captados nas conversas que o pesquisador tinha com cada grupo. Para facilitar a 

descrição do áudio, o pesquisador, ao se aproximar de um grupo, chamava o nome 

de um dos integrantes.  

A análise focou observar aspectos de criatividade dos alunos nas estratégias 

utilizadas para a resolução das atividades, quais os conteúdos e conceitos 

matemáticos presentes no desenvolvimento da resolução; além de apresentar um 

mapa, com o percurso de resolução do grupo, destacando quais manifestações 

podem ser consideradas criativas, na visão embasada dos autores.  

Finalmente, depois de empreendidas análises específicas em algumas das 

atividades desenvolvidas, buscamos nas considerações finais, realizar reflexões e 

inferências sobre a nossa interrogação de pesquisa, tomando as análises específicas 

realizadas como fundamentação. 

No próximo capítulo, nos dedicamos a descrever quatro das atividades 

realizadas na pesquisa e empreender o que denominamos de análise específica em 

cada uma. 
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Capítulo 5 
 

CRIATIVO, SER OU NÃO SER? EIS A QUESTÃO! 
 

 

Neste capítulo, destacamos nosso foco em relação a cada uma das 

atividades realizadas pelos alunos de uma turma de 5º ano de uma escola municipal 

da cidade de Bandeirantes-PR. Procuramos apresentar o contexto de cada atividade, 

visando descrever a produção de cada grupo; além de preencher um quadro para 

cada grupo contendo as estratégias de resolução e quais conteúdos ou conceitos 

matemáticos emergiram nestas resoluções.  

A apresentação das resoluções de cada grupo se tornou necessária para a 

identificação da originalidade de resposta do grupo escolhido para análise, por 

tomarmos esse aspecto como subjetivo e dependente do contexto em que se dá. 

Assim, para este grupo, apresentamos o percurso de resolução evidenciando quais 

aspectos podem ser considerados criativos, os aspectos são fluidez, que é referente 

a capacidade de produção de grande número de ideias; flexibilidade, que se refere à 

capacidade de criar variedade de ideias; originalidade, que remete à capacidade de 

criação de ideias incomuns; e por fim, elaboração de ideias, que trata da quantidade 

de detalhes apresentados em uma resolução, bem como refere-se à melhoria das 

ideias, as tornando mais sofisticadas. 

 

5.1 ATIVIDADE 1 – VENDENDO SACOLÉS (GELADINHOS) 

 

Vendendo geladinhos, foi a primeira atividade realizada pelos alunos. Para o 

desenvolvimento da atividade, o pesquisador, agora no papel de professor, orientou 

que os alunos formassem grupos de acordo com suas afinidades, respeitando um 

número aproximado de integrantes em relação aos outros.  

A aula foi iniciada com indagações como: vocês conhecem o geladinho? Onde 

podemos encontrar este produto? Vocês costumam consumir bastante? Quais os 

tipos que vocês conhecem? Qual o preço que vocês pagam? Há variados preços?  

Com as respostas dos alunos para essas perguntas, confirmamos o quanto é 

presente aos alunos o tema e fortalecemos a ideia de termos uma atividade de 

Modelagem Matemática, pois foi criado um “um ambiente de aprendizagem no qual 
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os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 

situações com referência na realidade” (BARBOSA, 2001, p. 31). 

A partir da explanação dos alunos sobre a existência de diferentes tipos de 

geladinhos, o professor apresentou os preços de dois tipos de geladinhos, um primeiro 

que já se compra pronto e só coloca para congelar, e um segundo geladinho, que se 

compra o saquinho de pó e tem que preparar o geladinho antes de colocar no 

congelador.  

A par das informações apresentadas, foi entregue uma atividade impressa 

para cada aluno com uma situação-problema a ser discutida. No Quadro 7 é 

apresentada a atividade tal como foi impressa com a interrogação que os alunos foram 

convidados a responder.  

 

Quadro 5: Atividade impressa entregue para os alunos. 
Fonte: Autores, 2019 
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No Quadro 8, apresentamos as informações adicionais que o pesquisador 

trouxe para que fosse possível a resolução da atividade. Essas informações foram 

pesquisadas em um supermercado próximo à escola. 

 

 

Pó de geladinho  
 

 Custa R$ 2,25. 

 Rende 25 geladinhos no 
total. 

 Tem que ser batido, 
colocado no saquinho e 
levado ao freezer. 
 

 

Geladinho 
 

 Custava R$ 6,40. 

 40 geladinhos no total. 

 Só levar ao freezer. 
 

Quadro 6: Informações sobre os geladinhos. 
Fonte: Autores, 2019 

 
Contextualizada a atividade de Modelagem Matemática, os alunos 

começaram a discutir em grupos qual a melhor decisão a ser tomada. Essas decisões 

e as resoluções decorrentes são apresentadas a seguir. 

 

5.1.1 A trilha da criatividade: análise do processo de resolução dos alunos na 

atividade 1 

Um primeiro olhar para as resoluções das atividades, focou a resolução 

apresentada por cada grupo. Enumeramos os grupos de 1 á 5, visando facilitar o 

processo de compreensão do leitor. Assim, começamos nossa primeira análise para 

o grupo 1, e seguiremos sucessivamente até o grupo 5, evidenciando a solução, a 

estratégia de resolução e os conteúdos matemáticos utilizados. 
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Durante a descrição de cada grupo na atividade 1, podemos observar que 

apesar das resoluções serem feitas em conjunto, algumas colocações pessoais são 

observadas na escrita, como no caso do grupo 5, que alguns dos integrantes 

apresentaram detalhadamente a atividade, mas um dos alunos do grupo colocou 

apenas a resposta final. 

O grupo 1, ao separarem as contas de geladinho em pó e geladinho pronto 

para congelar, chegaram à conclusão de que rende mais comprar o geladinho em pó. 

Para essa conclusão apresentada pelo grupo, apresentamos o quadro 9: 

 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo separou as contas 

de geladinho em pó e o 

geladinho pronto para 

congelar; 

b) Somaram duas receitas de 

geladinhos que podem ser 

feitos (pó de geladinho); 

c) Pensaram em vender a R$ 

0,50 centavos o geladinho; 

d) Também pensaram em criar 

um “geladão” (é um tamanho 

maior de sacolé, na qual faz 

parte da realidade dos alunos, 

por consumirem esse tipo 

também), para ser vendido a 

R$ 1,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno 1C 

 

Resposta  

- O grupo concluiu que rende 

mais a compra do geladinho 

em pó. 

Resposta da aluno 1C 

 

Comprar em pó, porque rende mais.14 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes na 

resolução deste grupo foram 

os de adição e multiplicação. 

 

                                                      
14 Optamos por transcrever todos os fragmentos com as correções ortográficas, quando necessário 
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Também pode ser observada a 

questão monetária.  

Além destes, pode ser 

observado na escrita de um 

dos alunos do grupo, o 

conceito de lucro.  

 

Compensa mais fazer em casa para vender. 

Porque nós vendemos mais e temos muito 

mais lucro. 

Aluno 1F 

Quadro 7: Resolução apresentada pelo grupo 1 na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 2 apresentou também que o pozinho de geladinho é mais rentável 

para uma possível venda futura. O grupo buscou discutir mais do que 

necessariamente apresentar cálculos que conduzissem a uma verificação. Além 

disso, apresentaram a ideia de vender geladinhos de fruta e de leite. 

. Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo separou as contas 

de geladinho em pó e o 

geladinho pronto para 

congelar, mentalmente, não 

apresentando cálculo escrito; 

b) Pensaram em vender a R$ 

0,50 centavos o geladinho de 

fruta e a R$ 1,00 real o de 

leite; 

c) Procuraram basicamente 

responder a questão 

proposta.  Aluno 2C 

 

 

Valor do geladinho? 

R: De fruta R$ 0,50 e de leite R$ 1,00.  

Resposta  

- O grupo concluiu que é 

mais barato comprar o pó de 

geladinho.  
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Resposta da Aluno 2C 

Comprar em pozinho, porque sai mais 

barato e dá mais geladinho. 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Em relação a conteúdos, 

além do cálculo mental; 

podemos também observar a 

presença da questão 

monetária.   

 

 

Geladinho de fruta R$ 0,50, de leite R$ 1,00. 

Aluno 2A 

Quadro 8: Resolução apresentada pelo grupo 2 na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 3 apresentou mais dificuldade com a atividade. Fica evidente a 

dependência da presença do professor próximo a eles, para que houvesse um 

entendimento da atividade e pudessem produzir algum resultado.  

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo apresentou a 

resposta do geladinho, também 

fazendo projeções 

mentalmente;  

b) Acreditavam que vendendo o 

geladão seria maior o valor a 

ser ganho. 

Aluno 3A 

 

 

Eu venderia também geladão, porque ele é 

mais caro e eu ficava com mais dinheiro 

Resposta  

- O grupo concluiu que é 

melhor vender o de pó de 

geladinho, porque é mais 

barato. 

Resposta do Aluno 3A 

 

Eu venderia o pozinho, porque ele é mais 

barato 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

O que pode ser observado, é a 

presença da questão 

monetária, que era fundamental 

para a resolução da atividade 

de Modelagem Matemática.    

 

 

E venderia o geladão por R$ 1,00  

Aluno 2A 

Quadro 9: Resolução apresentada pelo grupo 3 na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 
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O grupo 4, como o grupo anterior, foi bem sucinto em suas respostas; 

chegaram à conclusão de ser o geladinho em pó, pois em casa já possui água quente 

(essa afirmação evidencia o contato que algum ou alguns alunos do grupo tem com a 

receita de geladinho).  

 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) Contextualizando com o 

que já vivenciaram, o grupo 

optou pela utilização do pó. 

b) Acreditavam que 

ganhavam muito dinheiro se 

vendessem bastante. 
Aluno 4E 

 

Compensa comprar o pozinho, porque fazemos e 

vendemos e também ganhamos muito dinheiro se 

vendemos bastante. 

Resposta  

- O grupo concluiu que é 

mais vantajoso fazer o 

geladinho em pó; afirmando 

sobre a praticidade em fazer 

esta receita. 

Resposta do Aluno 4C 

 

Compensa comprar o pó, porque é mais fácil e 

mais barato. 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Em relação a conceitos 

matemáticos; podemos 

observar que além da 

utilização de operações 

básicas, há a presença de 

noções de proporcionalidade 

e lucro. Além disso, a 

presença da questão 

monetária.  

Noção de proporcionalidade apresentado na resposta 

do Aluno 4E 

 

 

Compensa compra o pozinho, porque fazemos e 

vendemos e também ganhamos muito dinheiro se 

vendemos bastante. 

Quadro 10: Resolução apresentada pelo grupo 4 na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 5 foi o escolhido para empreender a análise. A seleção desse grupo 

se deu pelo comprometimento que todos os alunos demonstraram na resolução da 

tarefa; além da busca dos mesmos em apresentar as suas ideias sobre a resolução 

da atividade. Assim, para este grupo, será destinada uma subseção para cada 

atividade analisada. 
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5.1.2 Aspectos de criatividade emergentes na resolução do Grupo 5 para a Atividade 
1 
 

Em relação ao grupo 5, apresentamos um quadro assim como nos exemplos 

anteriores, além de uma descrição sobre a resposta a que chegaram, sobre a 

estratégia utilizada e os conteúdos matemáticos emergentes em suas falas e 

resoluções; e ao longo desta descrição em formato de texto corrido, apontamos quais 

ações consideramos manifestação de algum aspecto criativo: fluência, flexibilidade, 

originalidade e elaboração de ideias.  

 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo pensou em 

duas receitas com o pó de 

geladinho e fez a soma da 

quantidade total que rende 

(50 unidades) e do custo 

de dois pacotes pó de 

geladinho (R$ 4,50); 

b) Consideraram um valor 

de ganho bruto diário, e 

multiplicaram por 31 para 

saber o valor do ganho 

bruto ao fim do mês; 

c)Concluíram que iriam 

vender o geladão por R$ 

1,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aluno 5D 
 

 

 

 

Resposta  

- O grupo conclui que 

compensa mais fazer e 

vender 

 

Aluno 5E 

 

Compensa comprar os ingredientes e fazer e 

vender. 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes 

na resolução deste grupo 

foram os de adição e 

multiplicação. Outra ideia 

utilizada foi a de medida 

 

 

Eu pagaria para um mês R$18,50 e venderia por R$ 

1,00 e vamos lucrar R$ 240,00 por mês. 
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de tempo, noção de lucro 

e o sistema monetário. 

 

Aluno 1B 

Quadro 11: Resolução apresentada pelo grupo 1 na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Após a discussão inicial realizada pelo pesquisador com os alunos sobre o 

tema, foi pedido aos alunos que respondessem a questão apresentada “Se vocês 

fossem vender geladinho, será que compensaria comprar um geladinho pronto e 

vender ou comprar todas as coisas para fazer os geladinhos e depois vender?”. A 

resposta inicial do grupo, foi a mesma dos demais grupos. 

Conforme observado no quadro 13 na descrição da resolução, a escolha pelo 

pó de geladinho foi unânime. O grupo apresentou a ideia de que com esta escolha, 

se gastaria menos e ganharia mais.  

Esta noção apresentada pelas crianças do grupo de “gastar menos” e “ganhar 

mais”, implicou algumas ideias diferentes produzidas sobre o assunto, o que 

caracterizou aspectos de Fluência, conforme os fragmentos das Figuras 4, 5 e 6. 

A primeira ideia apresentada foi a de que comparando o preço do pacote de 

40 geladinhos prontos e o de 25 geladinhos a serem feitos, concluiriam que comprar 

2 unidades (pacote de 25 geladinhos) é mais barato e renderia mais geladinhos.  

 

Porque eu posso comprar duas unidades, pagar muito mais 
barato e fazer mais. 

 Figura 3: Fragmento de resposta do Aluno 5E na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Outras ideias apresentadas sobre a escolha do pó de geladinho, 

caracterizando a fluência do grupo, foram as seguintes:   

 

É mais divertido fazer. 

Figura 4: Fragmento de resposta do Aluno 5F na atividade “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 
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Por que fica mais gostoso. 

Figura 5: Fragmento de resposta do Aluno 5C “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Após a reposta inicial à pergunta, o grupo procurou validar sua resposta, por 

meio de cálculos, apresentando que o geladinho em pó renderia 50 geladinhos e teria 

um valor menor que o preço do geladinho já pronto com 40 unidades. Cabe neste 

momento apresentar a forma como procuraram responder a atividade, apresentando 

originalidade na escrita. 

 

Figura 6: Fragmento de resposta do Aluno 5B “Vendendo Sacolés” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Após a resposta, o grupo fez uma ponte com a resolução, acrescentando a 

palavra “porquê”, denotando uma resposta especial em relação aos outros grupos, 

mostrando que há uma conexão entre a resposta e a resolução através dos cálculos.  

Ao pensarem que para justificar a escolha do geladinho em pó, havia-se a 

necessidade de dar um valor ao geladinho pronto, pensando numa possível venda, o 

grupo adotou o valor inicial de R$2,50 a ser vendido; valor que logo foi mudado, após 

uma conversa entre as integrantes e o pesquisador. Logo abaixo é apresentado um 

trecho deste momento:  

Prof: Vocês estão pensando em ser o que, os 2,50? 
Aluno 5E: Pra vender 
Prof: Em vender cada um por R$ 2,50? 
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Aluno 5B: Ia ser muito caro 
Prof: Ahhh. 

 
Diante desta conversa, o professor retornou ao assunto, logo após deixar um 

momento para os alunos pensarem no grupo. Assim que voltou o diálogo continuou.  

Aluno 5B: Tipo, a gente pensou tipo em um geladão, é melhor 
Prof: Um geladão? 
Aluno (não identificada): é Desse tamanho 
Prof: Ah, então vamos pensar no seguinte, 25 unidades fazem do 
pacotinho de R$ 2,25 fazem 25 unidades, então ele faz 25 
geladinhos. 2,25 poderia fazer quantos geladões? 
Aluno 5B: Ah, eu acho que uns 10.  

 
Após esse bate-papo, o grupo concordou em fazer o geladão para vender, em 

vez de geladinhos, e a quantidade seria de 10 geladões. A mudança de valor, de R$ 

2,25 o geladinho, para R$ 1,00 o geladão, mostrou a capacidade do grupo em alterar 

pensamento, mostrando a possibilidade de fazer geladinho ou geladão. Esse 

momento do trabalho apresenta uma característica de Flexibilidade, apoiando a 

potencialidade criativa dos alunos do grupo. 

Definido o preço a ser vendido, relembrando uma atividade anterior, feita pelo 

professor regente da sala e que tinha como objetivo identificar o lucro de uma 

determinada venda; o grupo pensou imediatamente na possibilidade de lucro na 

venda; e a aluna 5D, levantou o seguinte questionamento; quantos pacotinhos a gente 

vai vender no mês? Logo em seguida, a mesma aluna, pediu a informação de quantos 

dias tem o mês de março (mês de realização da pesquisa).  

 

Figura 7: Fragmento de resposta do Aluno 5B na atividade “Vendendo Sacolés” (1) 
Fonte: Autores, 2019 

 
Como é observada, a resolução não está correta; mas o que podemos 

considerar é a Elaboração de Ideias, que o grupo teve nesta atividade, pois 

acrescentaram detalhes, como o 31 em referência a quantidade do mês, e o 10, como 

sendo o lucro diário da venda. Mas, apesar deste erro de cálculo ter desencadeado 

outros erros, vemos nova situação de Elaboração de Ideias, quando o grupo pensou 
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em somar os lucros de todos os integrantes da equipe, 6 no total, valorizando o 

trabalho em grupo. 

 

Figura 8: Resposta do Aluno 5B na atividade “Vendendo Sacolés” (2) 
Fonte: Autores, 2019 

 

Já em relação aos conteúdos matemáticos, podemos mencionar como 

aspecto criativo, a forma como o grupo propôs a resolução (como pode ser visto na 

Figura 7), em colunas, dando uma noção intuitiva de tabela; que foi algo incomum aos 

demais grupos, e por isso denota originalidade.  

Assim, buscando dar ênfase à temática do trabalho, que é a criatividade, 

buscamos sintetizar as evidências de presença de fluência, flexibilidade, originalidade 

e elaboração de ideias na resolução do grupo 5. 

Sobre a fluência, observamos que o grupo 5 apresentou este aspecto de 

criatividade pois a “produção criativa em Matemática deve, também, se caracterizar 

pela abundância ou quantidade de ideias diferentes produzidas sobre um mesmo 

assunto” (GONTIJO, 2007, p. 37); o que aconteceu quando começaram a abstrair a 

atividade e considerar a ideia de ganhar mais (ter mais lucro), e gastar menos 

(economizar nos valores para a produção); e valorizar a ação de realizar a receita, a 

considerando divertida e que fica mais gostoso o sabor ao preparar em casa o 

geladinho. São argumentos que justificam a fluência na atividade, no que diz respeito 

a convencer o outro da resposta para o problema inicial. 

Já em relação a flexibilidade, que se caracteriza “pela capacidade de alterar 

o pensamento ou conceber diferentes categorias de respostas” (GONTIJO, 2007, p. 

37); é evidenciada quando o grupo observa que o valor pensado inicialmente não é 

um valor plausível para a venda; assim, pensaram em uma mudança de valores e 

argumentaram a possibilidade de juntar alguns geladinhos e formarem um geladão, 

que aliás, era muito mais barato que o valor apresentado inicialmente para o 

geladinho. 
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Os alunos do grupo foram originais tanto na proposição de um geladão ao 

invés de um geladinho, ideia inicial, quanto quando propuseram uma solução em 

formato de colunas, dando uma maior clareza a quem busca ler a escrita da resolução. 

Essa forma de realizar a atividade, evidencia que: 

Quando um aluno toma consciência dos conceitos matemáticos que 
conhece, das estratégias que pode utilizar frente a um problema 
específico e dos modos como se dá sua aprendizagem, pode otimizar 
suas ações de modo a potencializar a apreensão de conhecimentos e 
o desenvolvimento cognitivo (VERTUAN; ALMEIDA, 2016, p. 1074). 
 

No caso da resolução anterior, essa otimização de ações do grupo, resultou 

na manifestação da originalidade; que também foi observada na escrita do grupo em 

relação ao apresentado pelos demais grupos, pois os estudantes buscaram detalhar 

cuidadosamente o que estavam resolvendo, caracterizando o aspecto de 

originalidade, pois apresentaram “respostas infrequentes ou incomuns” (GONTIJO, 

2007, p. 37) ao que havia sido apresentado até o momento pelos outros grupos. 

Por fim, a elaboração de ideias que para Gontijo (2007) ocorre por “apresentar 

grande quantidade de detalhes em uma ideia” (GONTIJO 2007, p. 37), foi notada 

quando o grupo apresentou questões como considerar quantos dias possuía o mês 

na qual foi realizado a pesquisa; além de agregarem a ideia de que necessitava da 

divisão dos gastos e lucros para todo grupo, que na ocasião continha 6 alunos. 

 
 

5.2 ATIVIDADE 2 – QUERO SER UM YOUTUBER? 

 

A sexta atividade planejada foi a segunda a ser realizada pelos alunos, pois o 

pesquisador, no primeiro contato que teve com a turma, acreditou que a temática 

desta atividade os motivariam para as demais que seriam desenvolvidas. Esta 

atividade estava ligada ao fato de propor aos alunos que pensassem na possibilidade 

de serem youtubers. A partir de uma notícia trazida previamente sobre os valores que 

são pagos por visualizações, os alunos foram convidados a responder a seguinte 

questão: Quanto você gostaria de ganhar (em reais) e como conseguiria isso sendo 

youtuber? Para essa situação-problema, os alunos deviam responder duas 

indagações anteriores, a primeira se eles possuíam o sonho de serem youtubers, e a 

segunda perguntava sobre a vontade em considerar essa prática como uma fonte de 

renda. 
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A notícia trazia que para cada 1 mil visualizações, os valores a serem pagos 

pelos direitos autorais do vídeo variavam entre US$ 1 e US$ 5, e que o próprio 

Youtube retém 50% de todo o faturamento arrecadado. Assim, como os valores 

apresentados estavam em dólares, o professor trouxe a cotação do dia, que estava 

em aproximadamente R$ 3,82 (cotação em 18 de março de 2019).  

Nesse contato inicial os alunos já demonstraram uma motivação intrínseca; e 

essa motivação para Gontijo (2007, p. 23) é considerada essencial para a criatividade, 

pois acredita que as pessoas produzirão bem se realmente gostarem do que fazem.  

Assim, para a efetivação da atividade, os alunos, já cientes das informações 

apresentadas, receberam mais uma atividade impressa com a notícia mencionada e 

as questões apresentadas. No Quadro 13 é apresentada a atividade da forma como 

foi entregue aos alunos. 

 

 

Quadro 12: Atividade impressa: “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 
 

Com a atividade em mãos, e separados em grupos (com a mesma formação 

da atividade 1) os alunos, novamente, começaram a discutir nos grupos sobre a forma 

como resolveriam a atividade, e esse caminhar é apresentado na trilha a seguir.  
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5.2.1 A trilha da criatividade: análise do processo de solução dos alunos na 

atividade 2 

Seguindo o mesmo encaminhamento na atividade 1, os grupos mantiveram a 

mesma numeração de 1 a 5. Seguimos também a mesma ordem de apresentação; 

assim iniciamos a explanação das resoluções da segunda atividade desenvolvida a 

partir do grupo 1. 

Um destaque especial no desenvolvimento desta atividade, foi a resposta de 

alguns alunos de um mesmo grupo, na qual uns responderam que sim à indagação 

de que queria ser um youtuber, e outros responderam que não desejavam essa 

profissão. Outro detalhe que observamos, foi no grupo 5, que ficou evidente a busca 

pelo valor que se gostaria de ganhar de forma individual, e depois, um dos integrantes 

do grupo, propôs a junção de todos os valores, para que pudessem trabalhar juntos 

em busca do que cada um desejava. 

No grupo 1, todos tiveram a mesma opinião ao serem indagados sobre a 

possibilidade de serem youtubers: a de que desejavam ser e de quanto gostariam de 

receber por serem. Descrevemos a resolução deste grupo no quadro de análise 14: 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

   

Estratégia de 

Resolução 

a) - O grupo enumerou as 

perguntas apresentadas na 

atividade impressa. (1-Seu 

sonho é ser youtuber? / 2 Se 

sim, você teria vontade de 

ganhar dinheiro postando 

vídeos na internet?) 

b) Conforme outros grupos, 

consideraram o valor 

arredondado de R$ 4,00 

para cada US$ 1. Assim, 

buscaram fazer uma 

generalização para 

encontrar o valor que 

gostariam de ganhar, o de 

R$ 100,00, sendo que R$ 

 

1) Sim. 

2) Com certeza. 

3) 100 reais – 50 reais. 

4) A cada 20000 views, ganhamos R$ 

10000. 
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50,00 seria seu faturamento 

real. 

a) Aluno 1A 

 

b) Aluno 1A 

Resposta  

- O grupo concluiu que 

gostariam de serem 

youtubers e além disso, 

todas gostariam de receber 

por esta atividade. 

 

Resposta da Aluno 1B 

 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes 

na resolução deste grupo 

foram os de adição e valores 

monetários.  

A noção intuitiva de uma 

função é evidente na 

atividade.  

 

 

Aluno 1D 

Quadro 13: Resolução apresentada pelo grupo 1 na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

 

O grupo 2 também foi unânime ao considerar a ideia de serem youtubers, um 

deles até enfatizou o sonho de seguir essa carreira. Ao apresentarem o valor que 

gostariam de ganhar, destacaram também o valor bruto a ser recebido de R$ 1000,00 

e que eles ficariam com a metade, R$ 500,00. Um destaque deste grupo estava na 
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especificação de quantos vídeos queriam fazer para chegar ao valor; apesar de que 

na resolução não chegarem à validação da sua hipótese (não chegaram a quantidade 

de visualizações necessárias para alcançarem o valor bruto de R$1000,00). 

Descrevemos a resolução do grupo no quadro 15. 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) Como o grupo anterior, os 

alunos apresentaram cada 

pergunta como sendo um item 

a ser respondido. 

b) Apresentaram um valor que 

gostariam de receber; além de 

apresentarem uma 

generalização. Consideraram 

também US$ 1 valendo R$ 

4,00. 

c) Evidenciaram que cada 

integrante do grupo, presente 

no dia, receberia o valor bruto 

de R$ 250,00. Mas não 

chegaram também a 

quantidade visualizações 

necessárias para receberam a 

quantia de R$ 1000,00.  

a) Aluno 2D 

 

b) Aluno 2E 

 

 

1) Meu sonho é ser uma youtuber. 

2) Eu tenho muita vontade de ganhar 

dinheiro na internet. 

3) Eu gostaria de ganhar R$ 500,00, 

fazendo vídeos sobre slime, de trolagens e entre 

outros. Se a gente ganhar R% 1000,00, nós 

ficamos com R$ 500,00. Só vamos fazer 10 

videos para dar R$ 1000,00, sendo R$ 50,00 por 

cada video 

 

Eu gostaria de ganhar 500,00. Se a gente 

ganhar R$1000,00. Vamos fazer 10 vídeos 

para dar 1000,00, R$50,00 para cada vídeo.  
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c) Aluno 2D 

Resposta  

- O grupo é unânime em 

afirmar que gostaria de ser 

youtuber, e que queria receber 

por esta atividade. Além disso, 

uma das integrantes do grupo 

enfatizou o sonho de postar 

vídeos neste site.  

Resposta da Aluno 2D 

 

1.R. Meu sonho é ser uma youtuber. 

2.R. Eu tenho muita vontade de ganhar 

dinheiro na internet.  

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Conteúdos emergentes na 

resolução do grupo, foram os 

de adição, divisão, sistema 

monetário; além da noção 

intuitiva presente de lucro e 

função. 

 

 

Aluno 2A 

Quadro 14: Resolução apresentada pelo grupo 2 na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 3, apesar de apresentarem o desejo pelo tema, não conseguiram 

expressar suas ideias na resolução; acabaram se limitando pelo fato de responder sim 

às perguntas, não apresetnando um raciocínio matemático para demonstrarem o 

quanto gostariam de ganhar e o que fariam para receber o valor desejado. O professor 

procurou sempre ir ao grupo, orientando-os a pensarem em valores para as 

atividades. O fato é que este grupo não teve o mesmo envolvimento que os demais. 
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Mesmo com essa falta de abstração dos integrantes do grupo, apresentamos a seguir 

o quadro de resolução do grupo. 

 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo apresentou 

respostas curtas para as 

perguntas da atividade, 

apresentando também em 

forma de item.  

b) Apresentou um valor que 

pretendia ganhar.  

 

 

 
 
 

a) Aluno 3C 

 
 
 

 

b) Aluno 3C 

 

Resposta  

- Os alunos do grupo 

concluíram que gostariam de 

ser youtuber’s, e um dos 

membros afirmou que já seria 

um.  

Resposta do Aluno 3C 

 

Eu já sou um youtuber 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

De forma simples, foi 

evidenciada a presença de 

noção do sistema monetário.  

 

 

Aluno 3C 

Quadro 15: Resolução apresentada pelo grupo 3 na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 4, diferente do grupo anterior, apresentou o desenvolvimento da 

atividade. O grupo se destacou em relação aos demais pela variedade de respostas 

para as primeiras perguntas; uns desejavam ser youtubers e outros não tinham 

interesse. Além disso, como os grupos 1 e 2, eles apresentaram uma ideia de 

generalização para a busca dos lucros que pretendiam atingir. Logo em seguida, é 

apresentado o quadro 18 que descreve a resolução apresentado pelo grupo na 

atividade.  
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Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) Escolheram um valor 

para ganhar com os 

vídeos, e fizeram a 

generalização. Apesar da 

estratégia, não obtiveram a 

resposta desejada, 

forçando um valor que 

acreditavam que estaria 

correto. 

 

Aluno 4D 

 

Eu quero ganhar com isso 10 mil reais, então eu 

preciso ter 20 views (visualizações em inglês) 

Resposta  

- O grupo apresentou 

perspectivas diferentes 

para a questão de serem 

um youtuber.  

Resposta do Aluno 4A 

Resposta do Aluno 4C 

 

Não, porque eu não tenho interesse de ser um! 

 

Eu queria gravar de verdade vídeo de freefire. 
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Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

- Noções de função e 

adição são apresentadas 

na generalização dos 

dados; além do próprio 

sistema monetário.  

Aluno 4D 

 

Quadro 16: Resolução apresentada pelo grupo 4 na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Como na atividade 1, essa seção contém uma subseção dedicada à análise 

dos aspectos de criatividade visualizados na resolução do grupo 5, descrevendo de 

forma mais detalhada este processo. 

 

5.2.2 Aspectos de criatividade emergentes na resolução do grupo 5 para a atividade 

2 

 

Para o grupo 5, apresentamos no quadro 19 aspectos importantes do que 

realizaram, tendo em vista o objetivo da pesquisa. 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O grupo pensou em um 

valor total a ser ganho por 

mês.  

b)A divisão do lucro foi, de 

acordo com que cada 

integrante do grupo 

escolheu ganhar, não 

sendo uma divisão 

euclidiana.  
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Aluno 5F 
 

 

Resposta  

- O grupo não chegou a 

uma solução final para 

atividade, mas apresentou 

o valor que queriam 

chegar (R$ 145.000,00).  

 

 

 

Vamos ganhar por mês 145,000. 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes 

na resolução deste grupo 

foram os de adição e 

multiplicação, noção 

intuitiva de função e 

sistema monetário. 

 

 

 

Aluno 5B 

Quadro 17: Resolução apresentada pelo grupo 5 na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 5 apresentou uma motivação intrínseca em relação ao tema. No 

primeiro contato com a atividade já demonstraram interesse em discursar, 

evidenciando o desejo de terem seu canal de vídeos. Gontijo (2007, p. 24), ao 
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apresentar o pensamento de Amábile (1989), afirma que na visão da autora “as 

pessoas são muito mais criativas quando estão motivadas, primeiramente, pelo 

interesse, envolvimento, desafio e satisfação pelo trabalho e não por pressões 

externas”. Assim, esta atitude dos alunos do grupo, apresentou ser um ponto forte 

para o aparecimento de aspectos de criatividade. Reiteramos que o tema não foi 

recebido de igual maneira por todos os alunos, como apresentamos nas descrições 

anteriores. 

Após esse primeiro momento, os alunos apresentaram uma dúvida em 

relação à situação-problema proposta; indagaram se seriam pessoais os 

questionamentos (Seu sonho é ser um youtuber? Se sim, você teria vontade de 

ganhar dinheiro postando vídeos na internet?). Apresentamos a seguir a respostas 

dos alunos do grupo para as indagações consideradas pessoais. 

 

Alunos Repostas para as perguntas “pessoais” 

5A  

Eu quero ser youtube, e ganhar dinheiro 

 

5B  

Não, eu não quero ser youtuber. 

Mas se for pra ganhar dinheiro. 
 

5C  

Sim, eu quero ganhar dinheiro. 

 

5D 
 

Eu quero ser youtuber, e ganhar dinheiro. 

 

5E  

Eu quero ser youtuber, e ganhar dinheiro. 
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5F  

Eu gostaria de ser youtuber, 

Principalmente para ganhar dinheiro. 
 

Quadro 18:  Respostas dos alunos do grupo 5 para as perguntas “Seu sonho é ser um youtuber? Se 
sim, você teria vontade de ganhar dinheiro postando vídeos na internet?” 

Fonte: Autores, 2019 

Após cada integrante responder à questão inicial, também apresentaram de 

forma individual o valor que desejariam ganhar com a postagem de vídeo. Ao ver o 

valor que o grupo queria ganhar, o professor questionou quais os meios que este 

grupo buscaria para atingir o valor. Mas, antes da conclusão do professor, uma aluna 

argumentou sobre o porquê deste valor (R$ 145.000,00) 

Aluno 5D: É porque a gente somou tudo, o que cada uma queria 
ganhar. 
Prof: Ah, então vocês pensaram assim: Cada um queria ganhar 
esse valor, 20.000 reais. No total vocês queriam ganhar 145.000 
reais. 

 

Os valores detalhados que cada aluno gostaria de ganhar podem ser 

observados no registro a seguir: 

 

Figura 9: Fragmento de resposta do Aluno 5C na Atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Este tipo de inferência na atividade demonstra uma originalidade na 

resolução, pois diferentemente dos demais grupos, eles buscaram valorizar o desejo 

que cada integrante queria ganhar, e depois juntaram os valores, eles fizeram uma 

divisão não-euclidiana; enquanto os demais grupos pensaram num valor para todos, 

para que depois pudessem dividir. 
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Assim, a partir dessa visão, na resolução do grupo, ficou evidente a presença 

da divisão que foi um dos elementos matemáticos encontrados na resolução deste 

grupo; como também a porcentagem, a soma, o sistema monetário e a noção intuitiva 

de função. Na Figura 11 é apresentada a resolução de um dos alunos do grupo 

evidenciando esses conteúdos.  

 

Figura 10: Resposta do Aluno 5B na atividade “Quero ser um youtuber” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Conforme observado na resposta da aluna 5B, o grupo também considerou 

US$ 1 como sendo R$ 4,00, uma simplificação interessante no âmbito de atividades 

de modelagem. Mas o que destaca esse grupo em relação às ideias empreendidas, 

foi a concepção de que sendo iniciantes na área de youtubers, eles não imaginariam 

receber o valor máximo de US$ 5 (uma aluna até comentou que como seria um canal 
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novo, ninguém gostaria de ver), pois acreditavam que quem recebe esses valores são 

youtubers já consolidados. Essa noção de qual valor merecia receber, mostra uma 

caracterização de fluência; pois esta característica diz da quantidade de ideias que o 

indivíduo apresenta sobre um determinado assunto. 

Durante o processo de resolução, o grupo cometeu um equívoco ao 

considerar que R$32,00 seriam recebidos através da quantidade de 9000 

visualizações; esse valor estaria correto para 8000 visualizações. Todavia, fazendo 

assim eles chegaram à resposta próxima à sua hipótese inicial (R$ 145.000,00) na 

generalização dos dados. Nesse momento do encaminhamento da atividade, 

acreditamos que o professor deve: 

incentivar o espírito crítico, a reflexão e a procura de argumentos e 
razões que permitam aos alunos confirmar ou não as suas 
conjecturas. Durante a fase de discussão cabe ao professor estimular 
a comunicação entre os alunos. (ALMEIDA; DIAS, 2004, p. 6). 

 

Em relação à temática central do presente trabalho, observamos que a 

resolução do grupo 5 para esta atividade manifestou a presença de dois aspectos de 

criatividade.  

O primeiro aspecto observado foi o de originalidade. Este aspecto foi 

considerado nesse momento da resolução da atividade pois os alunos apresentaram 

uma proposta de como ganhar o dinheiro, diferente dos demais; em que o desejo de 

cada integrante do grupo foi ouvido, para enfim, juntar os valores.  

Por fim, outro aspecto evidente na resolução desta questão pelo grupo 5 foi o 

da fluência, no momento que o grupo apresentou ideias variadas para considerarem 

qual valor poderiam receber na visualização de seus vídeos. O que fortalece essa 

nossa visão para considerar essa manifestação como sendo fluente, é que “ao longo 

da busca de soluções para as diferentes abordagens, os alunos podem apresentar 

muitas ideias livremente” (KWON; PARK; PARK, 2006, p. 56, tradução nossa). 

 
 

5.3 ATIVIDADE 3 – PLACAS NOVAS DE AUTOMÓVEL 

 

A atividade “Placas de Automóvel” foi a última a ser planejada e a terceira a 

ser realizada pelos alunos. A proposta surgiu a partir das novas regras do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para novos emplacamentos de 

automóveis no Brasil; padronizando o layout da placa com os países pertencentes ao 
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MERCORSUL (Mercado Comum do Sul). Uma das mudanças que chamou a atenção 

para esse novo modelo de placa para os brasileiros, foi a de que não contém mais 

escrita a municipalidade onde o veículo está registrado, conforme a figura 12. 

 

Figura 11: Foto do modelo antigo e modelo novo de placas no Brasil. 
Fonte: quatrorodas.abril.com.br 

 

A placa nova possui uma sequência diferente da anterior; ela é formada na 

seguinte ordem, 3 letras, 1 algarismo, 1 letra e 2 algarismos. Com base nessa 

informação, a atividade proposta consistia na criação de um modelo de placa (sem 

mudar o layout original da versão Mercorsul) que ao ser visualizada, identificaria que 

essa placa era de um automóvel que pertencesse à cidade de Bandeirantes-PR; 

assim os alunos só poderiam manipular as letras e os números, sem alterar a ordem 

original. Fortalecendo a relação desta atividade com a Modelagem Matemática, Burak 

(2004) afirma que na Modelagem a ideia de modelo fica ampliada, constituindo-se 

como uma representação. E é neste contexto que o objetivo desta atividade é a 

criação de uma representação, de um modelo, para as placas, atendendo a 

especificidade já relatada. 

Logo em seguida, apresentamos a proposta de atividade que cada aluno 

recebeu em seu grupo. 
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Quadro 19: Atividade impressa: “Placas novas de automóveis” 

Fonte: Autores, 2019 

 

Conforme nas atividades anteriores, em mãos com a impressão e separados 

em grupos, os alunos apresentaram a seguintes propostas. 

 

5.3.1 A trilha da criatividade: análise do processo de solução dos alunos na atividade 

3 

A atividade de placas apresentava uma singularidade em relação às outras 

atividades, pois bastavam os alunos do grupo criar um modelo de placa de automóvel 

que identificava a municipalidade do mesmo. Assim, para analisarmos a resolução 

dos quatro primeiros grupos, apresentamos somente um único quadro, com o modelo 
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encontrado pelos integrantes, e logo em seguida apresentamos algumas 

considerações sobre cada desenvolvimento. 

Momentos de afloramento das ideias individuais foram observadas durante a 

atividade, como no caso de um aluno relatar a presença de placas com iniciais 

parecidas na rua da casa de seu avô. 

A escolha pela apresentação da resolução dos grupos 1,2,3 e 4 em um quadro 

único, se deu pelo fato de que todos apresentaram um modelo nesta atividade, pois 

os grupos foram apagando e escrevendo em cima do modelo de placa que criavam, 

para que depois de ter chegado ao modelo final, enfim apresentassem a justificativa 

da escolha por este determinado modelo. Basicamente a estratégia de resolução foi 

a mesma entres eles. Segue no Quadro 20 os modelos apresentados por estes 

grupos. 

 

Grupos Modelo de Placa  Justificativa do modelo escolhido 

1 

 

 

Aluna 1D 

 

Escolhemos porque é Bandeirantes Paraná. 

Porque todos concordaram por causa do 

nossos endereços e por que vimos numa Placa 

de ônibus. 

Aluna 1F 

2 

 

 

Aluna 2F 

 

Eu acho que eu já vi na cidade muito essa 

placa 

Aluna 2A 

3 
 

Aluno 3D 

Não apresentaram justificativa pela resposta. 
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4 

 

 

Aluno 4D 

 

 

Eu coloquei BDT Porque são as iniciais de 

Bandeirantes, os números são porque o 

número 3 é porque Bandeirantes é a terceira 

cidade e o B é a inicial de Bandeirantes, 1 é 

porque o Brasil é o primeiro país e o 2 é a 

inicial da minha casa. 

Aluna 2A 

Quadro 20: Resoluções apresentadas pelos grupos 1 à 4 na atividade “Placas novas de automóveis” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Ao atentarmos cuidadosamente para as produções destes grupos, vemos que 

os pensamentos diferem entre eles, cada um propõe uma solução original para o 

trabalho. O grupo 1, após muita conversa, optou por este modelo que apresenta como 

dados variáveis, os números da residência de cada um; mantendo como itens fixos o 

“B” de Bandeirantes e o “P” de Paraná, já os outros itens não mencionados, estão 

presentes na placa de um ônibus que busca alunos na escola, por isso justificaram a 

criação deste modelo. 

O grupo 2 leva em consideração a experiência de trânsito que possui e 

considera um modelo de placa que aproxima de placas que viram em automóveis que 

circulam pela cidade; assim a ideia para o contexto da sala é original, mas ela se 

aproxima da forma como emplacamentos eram realizados nas placas antigas, onde 

por exemplo, as letras podiam indicar o estado que o carro pertencia. No que diz 

respeito à validação, é o que possui mais variações possíveis, pois somente as letras 

permanecem inalteradas, assim, podendo ter mais opções de placas do que o grupo 

anterior. 

O grupo 3 novamente teve grande dificuldade em resolver a questão aberta; 

não conseguiram desenvolver a proposta da atividade, criaram uma placa na intenção 

de produzir algo para resolução do problema, não apresentando justificativas sobre 

sua escolha. 

No decorrer da aula, o grupo 4 também demonstrava certa desconsideração 

para a proposta de atividade; salvo a atitude de um dos integrantes do grupo em 
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apresentar uma solução para o caso. Assim, o aluno 4D, apresentou um modelo de 

placa que também remetia às iniciais da cidade de Bandeirantes; e considerou como 

uma experiência de vida, a cidade de Bandeirantes como sendo a terceira em que 

conhece e o Brasil como o primeiro país do MERCOSUL; além disso, considerou a 

inicial do seu endereço como uma variável para a possibilidade de criar novos 

modelos.  

 

5.3.2 Aspectos de criatividade emergentes na resolução do grupo 5 para a atividade 

3 

Inicialmente, na apresentação da proposta da atividade para todos os alunos; 

a aluna 5D apresentou uma ideia de como poderia resolver a atividade, através da 

mudança de ordem das letras e números que formam a identificação da placa 

automotiva. A seguir discorremos sobre trechos do diálogo em áudio entre o professor 

e a aluna: 

Prof: E pra falar que a placa é de Bandeirantes? É isso que o 
problema pede. 

Nesse momento a aluna 5D apresentou ao professor um modelo 
de placa no formato atual, com a letra B indicada na primeira 
casa, e essa letra B referia-se ao Brasil.  

Aluno 5B: E se mudar tipo assim, no lugar das letras aqui, 
colocar o 2 tipo assim. Assim pode? Ou não? 

 

Essa forma de pensar do aluno apresenta uma característica de fluência sobre 

o assunto, pois ela apresentou essa nova ideia em relação à forma como poderia ser 

resolvida a atividade. Mas, o professor, em conversa com todos os alunos, decidiu por 

manter o formato original de 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números, nessa ordem, 

para a criação do modelo de placa para a identificação da cidade.  

Contudo, cientes da forma como deveriam empreender a resolução da 

atividade, o grupo apresentou primeiramente a sequência de 3 letras: 

 

B P B 

Figura 12: Fragmento de resposta do Aluno 5A na atividade “Placas novas de automóveis” 
Fonte: Autores, 2019 
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Para o grupo, essas letras tinham o seguinte significado: B de Brasil, P de 

Paraná e B de Bandeirantes. Após essa resolução, os alunos procuraram o professor, 

que ao ver esse modelo, perguntou o que cada letra significava; mas daí levantou a 

seguinte questão: Será que existe outra cidade no estado do Paraná que começa com 

a letra B? E ao ver que os alunos estavam com dúvida em relação à existência ou não 

de outra cidade, o professor falou da cidade vizinha de Barra do Jacaré.  

Observado que o “BPB” não seria suficiente para responder a pergunta; um 

dos alunos perguntou qual era a idade de Bandeirantes (pensando em utilizar os 

números da placa na solução). Em uma pesquisa rápida pelo celular, o professor 

informou que a cidade teria naquela época, 84 anos. Essa forma de pensar, também 

resultou num momento de originalidade do grupo em relação à resolução; pois era 

uma ideia incomum que utilizaram para chegar ao modelo final. No quadro a seguir é 

apresentado o modelo de placa apresentado pelo grupo, após essa inferência: 

 

Figura 13: Fragmento de resposta do Aluno 5A na atividade “Placas novas de automóveis” 
Fonte: Autores, 2019 

Como observado na Figura 14, a placa continha na quarta letra, o “S”, que 

para eles seria referente da região Sul do Brasil.  

 

Eu coloquei B de Bandeirantes, B Brasil e P do Paraná e S porque o Brasil está na região Sul 

Figura 14: Fragmento de resposta do Aluno 5E na atividade “Placas novas de automóveis” 
Fonte: Autores, 2019 

Mas, quanto à eficácia deste modelo de placa, vemos que a frota da cidade 

seria pequena, pois somente variaria de um carro para outro, um algarismo, assim 

resultaria a somente 10 modelos de placas possíveis para a cidade de Bandeirantes. 

Esses modelos seriam: BPB 0S84, BPB 1S84, BPB 2S84, BPB 3S84, BPB 4S84, BPB 

5S84, BPB 6S84, BPB 7S84, BPB 8S84 e BPB 9S84 
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O professor apresentou essa verificação para o grupo, que ao fim, optou por 

acrescentar uma letra ao formato da placa (mesmo que ficou decidida a utilização do 

formato oficial). Esse acréscimo resultou na possibilidade de termos 26 opções de 

letras vezes 10 opções de algarismos; resultando em 260 opções de placas para a 

cidade de Bandeirantes. Essa forma de resolver a questão, apresentou flexibilidade, 

pois o grupo todo aceitou essa mudança de resolução chegando ao modelo final 

apresentado na Figura 16: 

 

BBPS – 1B84 

Certa de bandeirantes 

Figura 15: Fragmento de Resposta do Aluno 5D na atividade “Placas novas de automóveis” 
Fonte: Autores, 2019 

Outro fator importante na resolução do grupo foi a necessidade de 

apresentarem na resposta como a placa era anteriormente e como ela ficaria segundo 

a proposta. 

 

Figura 16: Fragmentos de resposta do Aluno 5D na atividade “Placas novas de automóveis” (1) 
Fonte: Autores, 2019 

Portanto, sobre as manifestações de aspectos de criatividade do grupo 5 na 

resolução desta atividade; observamos que a característica de fluência figurou no 

momento em que o grupo levantou ideias para resolução da atividade, ao falarem da 

possibilidade de trocarem a ordem disposta na placa para a criação do modelo do 

grupo. Segundo Santos (2016, p. 4), o indivíduo “confrontado por um problema, o 

sujeito criativo mobilizará seus conhecimentos, mesmo aqueles que pareçam 
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longínquos, na busca por uma resolução, sendo capaz de encontrar tantas quanto o 

possível”; e foi exatamente isso que aconteceu com esta colocação do grupo. 

Além da fluência, o grupo apresentou também flexibilidade, pois conforme 

afirma Santos (2016, p. 5) “diante de um problema, o sujeito criativo consegue alterar 

sua forma de compreendê-lo e interpretá-lo, oportunizando assim assumir novas 

estratégias a fim de resolvê-lo”; e foi dessa forma, que o grupo pensou para poder 

criar mais possibilidades de placas para a cidade de Bandeirantes.  

Por fim, fortalecidos pela visão de Santos (2016, p. 5) de que “a resolução 

apresentada pelo ser criativo distingue-se das demais por ser nova e rara para aquele 

grupo de envolvidos, pois se outros alunos apresentam a mesma ideia, esta deixará 

de ser original”; destacamos a originalidade na resolução do grupo quanto ao modelo 

final, ainda mais por acrescentarem mais uma letra ao modelo e além disso por 

considerar a idade de Bandeirantes como um dos itens fixos em todas as placas. 

 

5.4 ATIVIDADE 6 – CERCANDO O PARQUE DO POVO 

 

A atividade “Cercando o Parque do Povo”, foi a sexta a ser realizada pelos 

alunos. A escolha por analisar as resoluções empreendidas pelos alunos nesta 

atividade aconteceu pelo contexto dela, que se trata de um espaço de lazer urbano, 

localizado próxima à escola e é frequentado pela maioria dos alunos, além de ser um 

ponto turístico da cidade de Bandeirantes. A seguir, no quadro 23, apresentamos 

detalhes da estrutura física deste espaço. 
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Parque do Povo de Bandeirantes - PR 

Inaugurado em 2016, o parque do povo possui um espaço destinado ao lazer e a prática 

de esportes pela população. Em sua estrutura interna é observada a presença de uma 

quadra poliesportiva, uma quadra de areia, academia da terceira idade, pista de skate, 

pista de caminhada, um lago com uma pequena ponta e espaços com bancos de sentar 

cobertos e não-cobertos. 

Quadro 21: Informações sobre o parque do povo de Bandeirantes. 
Fonte: elaborado pelo autor, e imagem de folhadonortepr.com.br 

 

Sobre a atividade, ela trazia a perspectiva de fazer uma reflexão sobre o uso 

deste local pela população, levando em consideração pontos referentes a 

conservação e segurança deste ambiente. Assim, a atividade foi planejada visando o 

propósito de cercar este local para que tivesse um maior controle do acesso de 

pessoas, evitando vandalismo e ações que estejam em desacordo com o propósito 

do local. 

A princípio, no debate inicial com a turma, os alunos poderiam apresentar 

essa possibilidade de cercar o parque, mas como não aconteceu, o professor 

apresentou a ideia e convidou a sala para o seguinte debate: partindo do objetivo de 

cercar o parque do povo para aumentar sua segurança e diminuir os acessos ao local, 

vamos refletir, qual seria o comprimento da cerca necessária? 
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Assim, visando resolver essa situação-problema, os alunos receberam um 

mapa da cidade de Bandeirantes para o auxílio de suas resoluções. Já que não foi 

possível a ida até o local, eles usaram a medida da escola, da sala de aula, para 

pensar sobre o problema. Assim, partindo do mapa, os alunos estabeleceram relação 

entre o comprimento da escola e o tamanho do parque, usando a régua como 

ferramenta auxiliar, ou considerando o próprio mapa, fazendo comparação do 

tamanho das ruas que cercam o parque e que passa em frente à escola.  

Para o desenvolvimento da atividade, foi entregue a folha impressa para cada 

aluno: 

 

Cercando o Parque do Povo ATIVIDADE 5 

 

Nomes: 

 

 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Partindo da ideia de cercar o parque do 

povo para aumentar sua segurança e 

diminuir os acessos ao local, vamos 

refletir, qual seria o comprimento da cerca 

necessária? 

 

Quadro 22: Atividade impressa “Cercando o Parque do Povo”  
Fonte: Autores, 2019 

 

Como aconteceu nas outras atividades analisadas, a atividade foi entregue 

em mãos, e resolvida em grupos (com a mesma formação da atividade 1). 
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5.4.1 A trilha da criatividade: análise do processo de solução dos alunos na atividade 

6 

No grupo 1, os alunos fizeram uma resolução para a atividade proposta, 

encontrando uma forma para realizar a medição e chegando a valores para o 

comprimento da parede lateral da sala da aula e do comprimento da escola: 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) Um dos integrantes do 

grupo pensou na 

possibilidade de usar os 

braços abertos, a distância 

de uma mão a outra mão.  

Logo após, em grupo, 

passaram a medir o tamanho 

da sala de aula, e 

aproximaram o comprimento 

da escola a 13 salas de aula. 

A medida da sala de aula em 

comprimento era de 10 

braços. 

b) Fizeram um desenho 

representando o parque, e 

apresentaram o cálculo 

considerando que cada lado 

do parque equivalia ao 

comprimento da escola, 

através da leitura do mapa. 

 

Aluno 1B 

 

Resposta  

- O grupo chegou à 

conclusão de que para cercar 

o parque povo são 

necessários 520 braços 

abertos, consideraram que 

bastava multiplicar o 

comprimento da escola por 4 

para chegar a resposta da 

medida da cerca.  

 

Aluno 1B 
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Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes na 

resolução deste grupo foram 

os de multiplicação, 

perímetro e unidade de 

medida como sendo o braço.  

 

 

 

Aluno 1D 

Quadro 23: Resolução apresentada pelo grupo 1 na atividade “Cercando Parque do Povo” 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grupo 2 apresentou uma resolução voltada ao que já conheciam do parque, 

o grupo não apresentou uma ferramenta para auxiliar na medição da cerca e também 

não utilizou o mapa entregue. Assim, em função de suas vivências, o grupo seguiu o 

pensamento de um dos integrantes, que acreditava que uma parte referente ao 

estacionamento teria o comprimento de 1000 metros, e que em função desse pedaço, 

seriam necessários 7000 metros de cerca. A resposta não é válida, pois o 

comprimento da rua onde fica o estacionamento é de somente 200 metros. No Figura 

18 é apresentado o valor aproximado do perímetro do parque a partir de uma 

verificação feita pelo Google Earth15. 

                                                      
15 Aplicativo de mapas em dimensão tridimensional.  https://www.google.com/earth/ 

https://www.google.com/earth/
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Figura 17: Cálculo aproximado o perímetro do par que do povo a partir do Google Earth. 
Fonte: Google Earth 

Apresentamos, na sequência, o quadro referente a análise das resoluções do 

grupo 2 nesta atividade de cercar o parque do povo. 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) O desenvolvimento da 

atividade através da reflexão 

em considerar um valor de 

medida dá para um espaço do 

parque, e a partir dele, analisar 

a medida para toda a cerca. 

 

 

Resposta  

- O grupo é unânime em 

considerar a quantidade de 

7000 metros de cerca. 

 

Tampar a rua e aonde estacionar os carros. Se 

fosse sercar iria dar más de 1000 metros na 
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Resposta da Aluno 2D 

minha cabeça eu acho que seria no total de 

7000 metros. 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Apesar de não aparecer de 

forma escrita, observamos a 

noção de perímetro presente 

na resolução da atividade.  

 

 

Quadro 24: Resolução apresentada pelo grupo 2 na atividade “Cercando o Parque do Povo” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Os integrantes do grupo 3 não foram à aula no dia desta atividade. Assim 

partiremos para a apresentação da resolução do grupo 4. O grupo 4 não chegou a um 

senso comum na resolução, somente um dos alunos do grupo apresentou uma ideia 

de resolução da atividade. 
 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Estratégia de 

Resolução 

a) Não apresentou de forma 

clara uma estratégia de 

resolução, considerou apenas 

um valor para que fosse 

cercado. 

 

Resposta  

- Como no grupo anterior, o 

aluno apresentou a resposta 

conforme acreditava que seria 

a medida do local, que neste 

caso seria de 600 metros.  

Resposta do Aluno 4D 

 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Unidade de medida de 

comprimento  

 

 

Quadro 25: Resolução apresentada pelo grupo 4 na atividade “Cercando o Parque do Povo” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Como nas atividades anteriores, dedicamos a próxima subseção à análise dos 

aspectos de criatividade visualizados na resolução do grupo 5. 
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5.4.2 Aspectos de criatividade emergentes na resolução do grupo 5 para a atividade 

6 

 

O grupo 5, apresentou a seguinte ideia de resolução, conforme descrito no 

quadro de análise 28. 

Etapas do 

quadro de 

análise 

Análise da resolução Fragmentos da resolução 

Resposta  

- Após sobrepor no mapa, 

o tamanho do quarteirão 

da escola, com o 

perímetro do parque, o 

grupo concluiu que 

necessitaria de 330 metros 

de cerca.  

 

Aluno 5C 

 

Estratégia de 

Resolução 

a) Após uma discussão 

inicial, o grupo optou por 

utilizar os passos para 

medir; 

b) O grupo considerou que 

o comprimento da rua da 

escola era de três salas de 

aula, e usaram os passos 

para medir a sala; 

c) Depois realizaram uma 

conversão para metros. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aluno 5C 
 

 
 
 

Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos 

Os conteúdos emergentes 

na resolução deste grupo 

foram os de adição e 

multiplicação, unidade de 

comprimento “metro”, 

perímetro.  

 

Aluno 5E 

Quadro 26: Resolução apresentada pelo grupo 5 na atividade “Cercando o Parque do povo” 
Fonte: Autores, 2019 

 

Em relação à ação do grupo 5 nesta atividade, verificamos a busca por uma 

forma de resolução da atividade sem a utilização da unidade de comprimento metros. 
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Uma das alunas relatou a possibilidade de utilização de hectare, pois sabia da 

experiência que seu pai teve para cercar uma fazenda na região rural da cidade. Mas 

o professor, no processo de mediação da atividade, orientou sobre a utilização de 

escolher uma medida que poderia ser usada em sala de aula. Assim, o grupo, depois 

de uma conversa inicial, decidiu como medição a contagem dos passos.  

Após este momento inicial, os integrantes do grupo procuraram formular 

hipóteses para a resolução da atividade. Essa forma de expressar a atividade, 

encaminhando ela, apresentando hipóteses, denota o aspecto de elaboração, pois 

apresentaram uma quantidade de detalhes sobre uma ideia (ALENCAR, 1990). São 

hipóteses feitas pelo grupo.  
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Figura 18: Hipóteses iniciais levantadas pelo grupo 5 na atividade “Cercando o Parque do Povo” 
(Resolução do aluno 5C) 

Fonte: Autores, 2019 

 

Outro detalhe que pode ser observado na resolução deste grupo foi a ideia de 

considerarem um espaço para entrada, que parece ser algo básico em relação ao 

acesso de pessoas a um parque. Os demais grupos não demonstraram no processo 

de resolução, o cuidado de considerar esse espaço; o que determina ser um aspecto 

de originalidade em relação aos demais grupos, pois referiu-se a uma ideia incomum 

(FONSECA, 2015).  

Já em relação a estratégia de resolução, podemos observar que o grupo 

demonstrou fluência, pois conforme esclarece Fonseca (2015), há a geração de 

várias ideias, isso é observado no momento em que o grupo, na discussão inicial, 

argumenta sobre a possibilidade de usar a medida do hectare, e também sobre o usar 

como medida o comprimento do azulejo presente na sala, mas, por fim, decidiram pela 

utilização dos passos para poderem resolver a atividade. Na figura 20, vemos na 

resolução de um dos integrantes do grupo, a presença da medida em passos como 

escolha para determinar a medida do comprimento de 6 salas de aula, que na 

observação do grupo, daria o tamanho do quarteirão da escola. 



97 

 

 

 

 

Figura 19: Resposta do Aluno 5C na atividade “Cercando o Parque do Povo” 
Fonte: Autores, 2019 

No quadro 21, podemos observar as anotações de outro integrante do grupo, 

no momento de discussão inicial sobre qual ferramenta de medida usar. Neste 

fragmento ela chama azulejo como piso, e também considera as carteiras como uma 

possibilidade.   

 

Figura 20: Resposta do aluno 5D na atividade “Cercando o Parque do Povo” 
Fonte: Autores, 2019 

 
 

Para pensar sobre o problema, um dos integrantes foi fazer uma vistoria no 

corredor da escola, verificando a quantidade de salas que haviam ao longo deste 

corredor, e chegou ao total de 6 salas. Logo após, a partir dos passos dados em sua 

sala de aula, chegaram à quantidade de passos referentes a quantidade das 6 salas. 

Essas medidas eram referentes ao comprimento da sala de aula. 

Conforme a figura 20, o grupo apresentou que o comprimento da sala de aula 

tinha 10 metros, e bastava fazer a multiplicação por 6 para determinar o comprimento 

da escola, chegando assim ao valor de 60 metros de comprimento.  

Com o mapa do local em mãos, o grupo lembrou de detalhes referentes à 

estrutura do parque, como a presença de uma rua que passa por dentro, e que fica 

fechada com correntes, esta rua é utilizada somente em eventos que ocorrem neste 

parque. Assim, um dos alunos apresentou a necessidade de criar um portão neste 
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local e que ele ficasse aberto, e, além disso, sobre a necessidade de manter o 

estacionamento externo, para que os carros não ficassem passando pelo local. 

Por fim, para apresentarem uma resposta ao tamanho da medida da cerca, o 

grupo comparou o tamanho do comprimento dessas seis salas juntas, no mapa, com 

o tamanho do parque presente no mapa. Essa resolução do grupo aconteceu através 

da utilização de régua e também com sobreposição dos dedos. Essa forma de resolver 

a atividade, nessa comparação, apresenta a característica de flexibilidade do grupo, 

pois o grupo foi capaz de alterar o pensamento no decorrer da atividade (Gontijo, 

2007), contornando o obstáculo de não poder ir in loco ao parque, bem como de se 

ter em mãos apenas o mapa do bairro. O resultado final, apresentado em passos foi 

o de 330 metros para cercar o parque. 

Portanto, os 4 aspectos de criatividade foram observados no processo de 

resolução do grupo 5 para esta atividade. A Elaboração de ideias aconteceu quando 

a variedades de hipóteses foram levantadas pelo grupo, e nessa exploração de ideias, 

eles tiveram originalidade quando consideraram a necessidade de ter entrada e 

saída do parque, assim não poderia ser totalmente cercado. O grupo apresentou 

também flexibilidade, pois como não puderam ir até o local, buscaram meios de como 

poder chegar a uma resposta com o auxílio do mapa. Por fim, a estratégia de solução 

adotada pelo grupo, na contagem de passos ou de azulejos, mostrou a presença da 

fluência.  
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Capítulo 6 
 

AFINAL, O QUE SE PODE DIZER SOBRE CRIATIVIDADE EM 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 
 

Visando apresentar uma análise global das atividades descritas e analisadas 

neste trabalho, retomamos a questão que norteou nossa investigação: Quais aspectos 

de criatividade emergem das manifestações dos alunos de um quinto ano do Ensino 

Fundamental ao realizarem atividades de Modelagem Matemática? Esta indagação 

está ancorada, dentre outros, aos objetivos de investigar quais eram os aspectos de 

criatividade que emergiram das resoluções, além de argumentar sobre quais 

características da Modelagem Matemática podem ser relacionadas aos aspectos de 

criatividade emergentes (fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de ideias).  

Neste contexto, buscamos construir categorias tomadas a partir das discussões 

empreendidas no capítulo anterior, e considerando as relações entre as 

características da Modelagem Matemática e os aspectos criativos que emergiram dos 

dados. 

Consideramos quatro categorias que, acreditamos, apresentam convergências 

de manifestações dos alunos nas resoluções das atividades de Modelagem 

realizadas. São elas: 

 Categoria 01: Criatividade desencadeada devido aos conhecimentos 

dos alunos acerca das situações investigadas. 

 Categoria 02: O papel ativo dos alunos na resolução de atividades de 

Modelagem Matemática e as contribuições do desenvolvimento em 

grupos. 

 Categoria 03: O interesse pelo tema e o engajamento dos alunos no 

desenvolvimento da atividade de Modelagem Matemática. 

 Categoria 04: A experimentação em atividades de Modelagem 

Matemática como ferramenta para o surgimento do produto criativo. 

Buscamos, a partir de agora, apresentar uma compreensão de cada categoria 

construída, bem como exemplos de unidades significativas consideradas em cada 

uma. 
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Categoria 01: Criatividade desencadeada devido aos conhecimentos dos alunos 

acerca das situações investigadas 

 

Uma característica marcante na Modelagem Matemática é a presença de 

situações da realidade. Como afirma Bassanezi (2002), a Modelagem Matemática 

consiste na arte de transformar um problema real em um problema matemático. Este 

contato com a realidade foi, em nosso entendimento, marcante para que algumas 

manifestações criativas fossem evidenciadas na resolução dos alunos participantes 

da pesquisa.  

O aspecto de originalidade, caracterizado por apresentar respostas 

infrequentes ou incomuns (ALENCAR, 1990), foi o que teve maior frequência ao longo 

das análises presentes neste trabalho. Este aspecto da atividade foi embasado na 

comparação das respostas entre os grupos, verificando o que havia de diferente entre 

uma resolução e outra. Na atividade 1, o grupo 2 apresentou um aspecto original, 

quando considerou a possibilidade de fazer sacolés de leite e de fruta, considerando 

valores diferenciados. A originalidade, neste caso, aconteceu por conta da experiência 

dos integrantes do grupo com a realidade, pois conheciam esta forma de vender esse 

tipo de sorvete. 

Outro momento em que a manifestação da criatividade teve alguma relação 

com o cotidiano, foi quando o grupo 1 apresentou a possibilidade de criar um 

“geladão”, algo já presente no dia-a-dia dos alunos.  

A atividade de placas de automóveis foi caracterizada pelos diferentes modelos 

encontrados que emergiam da experiência diária dos alunos. O grupo 2 considerou 

como justificativa para o modelo de placa, o fato de já terem observado alguns 

automóveis na cidade de Bandeirantes com as iniciais ASB, caracterizando uma 

característica original. 

Os grupos 1 e 2, na resolução da atividade “Cercando o Parque do Povo”, 

apresentaram detalhes sobre a ideia do que devia ser cercado neste lugar, eles 

argumentaram sobre a necessidade de cercar o lago, cercar a grama para que 

animais não fizessem suas necessidades fisiológicas e as pessoas não ficassem 

pisando. Esse cuidado com a forma de ver o processo de fechamento do local 

culminou na manifestação do aspecto de elaboração de ideias.  

Todavia, considerar que a realidade é um aspecto necessário para a 

manifestação da criatividade pode ser um limitante, uma vez que a criatividade, ligada 



101 

 

 

 

à imaginação e a criação de novos cenários, estratégias, imagens e soluções para 

problemas, deve transpor o já conhecido, embora seja, de algum modo, sustentado 

por ele. Todavia, esta categoria sinaliza para o fato de quanto mais conhecimento um 

sujeito tem de uma situação, de um contexto ou mesmo de um conceito matemático - 

neste caso específico, de um contexto - mais condições têm de considerar 

especificidades da situação no desenvolvimento da atividade e essas especificidades 

serem consideradas nas manifestações de criatividade.  

 

Categoria 02: O papel ativo dos alunos na resolução de atividades de Modelagem 

Matemática e as contribuições do desenvolvimento em grupos 

 

Tendo em vista as discussões empreendidas neste trabalho, consideramos que 

atividades de Modelagem Matemática possibilitam a manifestação da criatividade dos 

alunos, devido, dentre os motivos, à liberdade de pensamento dos alunos no 

enfrentamento de problemas abertos. Se por um lado essa liberdade relaciona-se ao 

modo como os professores medeiam as atividades em sala de aula, por outro, estão 

associadas, acreditamos, à característica das atividades de modelagem serem 

atividades abertas, com diferentes possibilidades de investigação e 

encaminhamentos. Neste contexto, podemos compreender a Modelagem Matemática 

como 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, 
2001, p. 5). 

 

Assim como Bean (2009), compreendemos que a “modelagem é uma atividade 

humana na qual uma parte da realidade está conceitualizada, de forma criativa, com 

algum objetivo em mente”(BEAN, 2009, p. 94), e este objetivo em mente pode ser a 

interpretação de um fenômeno, a realização de uma previsão ou mesmo a reflexão 

sobre uma situação que, para um grupo de pessoas, interessa. 

Outro destaque que damos é sobre o encaminhamento das atividades se dar 

pelos alunos no âmbito de grupos. Almeida e Dias (2004, p. 17) afirmam que 

A Modelagem Matemática em sala de aula pode ser vista como uma 
atividade essencialmente cooperativa, onde a cooperação e a 
interação entre os alunos e entre professor e aluno têm um papel 
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importante na construção do conhecimento. Por outro lado, a relação 
com a sociedade também pode ser fortemente estimulada, uma vez 
que o problema investigado pelo aluno tem nela a sua origem. 

 

O trabalhar coletivo é visto como uma peça chave para exploração do 

pensamento criativo dos alunos, pois além de colocar as ideias que foram tendo no 

papel, eles tinham a necessidade de expor aos pares, e essa discussão remetia à 

reestruturação de suas concepções iniciais, além de promover a incorporação de 

outras novas. Além disso, comunicar uma ideia significa, antes, organizá-la 

mentalmente. 

A criatividade, atividade essencialmente individual, revelou-se, no contexto da 

pesquisa, como uma criatividade compartilhada, uma vez que os alunos apresentaram 

manifestações criativas, no confronto de ideias entre os membros do mesmo grupo e 

posteriormente na comparação entre os grupos, sendo um meio facilitador ao diálogo 

e que ajudou a busca na solução dos problemas. Neste sentindo, Novaes (apud 

CARVALHO, 2015, p. 41) afirma que  

A criatividade desempenha papel importante no processo de 
adaptação do indivíduo ao meio ambiente, uma vez que a 
personalidade criativa tem mais facilidade em contornar as 
dificuldades surgidas na sua comunicação com os outros até 
chegar ao verdadeiro encontro consigo mesma e com as demais.  

 

Em relação a esta ideia, consideramos essencial o trabalho ser realizado em 

grupo, devido, inclusive, à socialização de pensamentos, pois: 

Nem todo pensamento individual se torna um produto criativo, mesmo 
que seja original. Para ser assim considerado, o produto, que nasce 
de uma atividade mental solitária, precisa transitar pela avaliação 
coletiva para poder tornar-se uma produção legitimamente criativa 
(CARVALHO, 2015, p. 42). 

 

Ao longo da análise, momentos das resoluções das atividades por parte dos 

alunos evidenciaram esse papel ativo do indivíduo na participação em grupo. Na 

primeira atividade analisada (geladinhos), já foi possível observar que apesar da 

apresentação da resolução em grupo, algumas colocações pessoais são observadas 

nas respostas. Há de se considerar, no entanto, que trabalhar efetivamente em grupo 

também é ação que se aprende no decorrer de sucessivas e significativas 

experiências. 

Além disso, ao analisarmos alguns fragmentos iniciais de cada atividade, 

observamos uma relação com o primeiro dos aspectos de criatividade apresentado ao 
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longo deste trabalho, a fluência, que se refere “pela abundância ou quantidade de 

ideias diferentes produzidas sobre um mesmo assunto” (GONTIJO, 2007, p.49), na 

qual, justamente, consideramos que sua maior incidência se deu na abordagem inicial 

dos alunos, quando eles  propuseram ideias individuais dentro do grupo para o 

começo da resolução.  

Exemplos dessa categoria são as seguintes:  

 Na atividade 1, sobre a venda de sacolés, algumas manifestações da 

característica de fluência foram observadas nas argumentações dos 

alunos: o grupo 5 ao relatar que se gastasse menos com a produção do 

sacolé, o lucro seria maior; o grupo 1 ao afirmar que a compra do produto 

em pó, traria maior rendimento e o grupo 4 ao responder que 

compensaria mais o pó por ser mais fácil de fazê-lo; 

 Na atividade 1, o grupo 4 argumentou que para que se ganhasse muito 

dinheiro deveriam vender bastante, o que os demais grupos não 

consideraram como informação para “fechar” o valor do produto; 

 Na atividade “Cercando o parque do povo”, os alunos apresentaram 

originalidade basicamente na “unidade de medida” que escolheram 

como padrão para a resolução. O grupo 1, apresentou sua resolução, 

considerando como modelo de medida “braços abertos”, assim, para fins 

de resposta, a distância entre as pontas dos dedos médios de cada mão, 

considerando os braços esticados, foi a base para este grupo. E o grupo 

5, que considerou como medida base, o tamanho dos passos. Todas 

decisões tomadas no âmbito de um grupo. 

 

Assim, ao observarmos estas manifestações dos alunos, acreditamos que a 

apresentação das ideias, inicialmente individuais, ganham status de coletividade à 

medida que são “abraçadas” pelo grupo, que refinam a ideia, se necessário, ou 

mesmo a ignoram. O trabalho em grupo possibilita, portanto, que ideias dos alunos 

sejam avaliadas e empreendidas na medida em que se mostram adequadas, 

independentemente de serem, ou não, consideradas criativas pelos sujeitos. Os 

grupos se “desenham criativos ou não” dependendo do engajamento que tem com a 

atividade, do comprometimento que constrói com os sujeitos do grupo e do que 

entendem que devem fazer na atividade. 
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Categoria 03: O interesse pelo tema e o engajamento dos alunos no desenvolvimento 

da atividade de Modelagem Matemática. 

 

Considerar o interesse pela temática como uma categoria, perpassa pela ideia 

de que a atividade Modelagem Matemática se torna motivadora ao aluno, por 

apresentar aspectos de aplicação à vida e ao cotidiano, tornando o aluno protagonista 

no desenvolvimento da atividade e o engajando como um responsável pela busca de 

soluções ao problema levantado.  

Uma das atividades que mais motivou os alunos, foi a do “quero ser um 

Youtuber”, onde observamos o desejo da maioria em relação ao tema ao serem 

indagados sobre o desejo de ser um youtuber. Como exemplo dessa manifestação da 

motivação dos alunos, o aluno 4C especificou até qual tipo de vídeo queria gravar, 

que era o de um aplicativo de jogos para smartphones.  

Já na atividade dos geladinhos, o aluno 5F usou a palavra “divertido” para a 

questão de fazer os geladinhos. Isso foi um facilitador para a resolução da atividade 

desencadeando na manifestação do aspecto de elaboração de ideias, que tem como 

característica a presença de um detalhamento sobre uma ideia (ALENCAR, 1990).  

Um exemplo de como essa característica foi apresentada nesta atividade, foi 

quando o grupo do aluno 5F, no processo de resolução, pensou no lucro com a venda 

de sacolés por um determinado tempo, como no caso, para 31 dias, além de que o 

aluno 5B pensou nesse lucro multiplicado por 6, que era quantidade de integrantes. 

Ainda sobre a categoria 03, podemos observar que a motivação pela questão 

monetária foi um fator importante que resultou na manifestação do aspecto de 

fluência, quando um dos integrantes do grupo 2 afirmou que gostaria de ganhar R$ 

500,00 de lucro na produção de vídeos para o youtube, apresentando que para ganhar 

esse valor, teria que receber na verdade R$ 1000,00, pois segundo o enunciado da 

atividade, 50% do valor o youtube retém. E, além disso, pensaram na possibilidade 

de fazer 10 vídeos e que o lucro de cada vídeo teria que ser de R$ 50,00. 

Assim, acreditamos na contribuição que a motivação individual tem sobre o 

processo de resolução de uma atividade, pois possibilita a promoção do indivíduo, o 

colocando como protagonista na construção da solução para os problemas 

levantados.  
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Categoria 04: A experimentação em atividades de Modelagem Matemática como 

ferramenta para o surgimento do produto criativo 

A ideia de fazer possíveis testes, antes de obter o resultado final desejado, ao 

nosso olhar, está relacionado a ideia de ser flexível. Assim, observamos uma 

aproximação à ideia da experimentação e do aspecto de criatividade, flexibilidade. 

Flexibilidade, que basicamente se refere à qualidade de mudar o pensamento, ou criar 

categorias de respostas (GONTIJO, 2007, p. 37) e experimentação, conforme já 

abordado neste trabalho, é uma ação importante na Modelagem Matemática, pois a 

própria história apresenta que para ideias que hoje são consideradas bem-sucedidas, 

houve intensa relação da matemática e a experimentação. 

Vemos essa categorização na atividade 1, ao observamos essa mudança de 

pensar pelos alunos do grupo 5, pois ao darem um valor de venda ao sacolé, 

observaram que esse valor não era possível para cobrir o valor de custo do material, 

fazer experiências que acarretaram na flexibilidade em pensar em novas 

possibilidades de resolução.  

Outro momento de aparecimento da experimentação relacionado ao aspecto 

de flexibilidade foi na atividade da placa de automóvel. Nesta atividade, o mesmo 

grupo mostrou novamente este prisma quando a primeira opção de modelo criada 

para identificar a municipalidade do automóvel era inviável, pois poderiam somente 

emplacar 10 automóveis, e a mudança feita acarretou na disponibilidade de 260 

opções de placas. O grupo 1 nesta atividade, também demonstrou flexibilidade ao 

considerar que além dos endereços das casas interferirem na modelação das placas, 

a placa de um ônibus também foi considerada como uma representação para a 

criação do modelo.  

Finalizando essa abordagem do aspecto de flexibilidade com a 

experimentação, o aluno 2D, ao concluir sobre como deveria ser cercado o parque 

povo, observou que caso ocorresse o fechamento da área de estacionamento, isso 

acarretaria em um aumento na quantidade de material a ser utilizada na cerca.  

A fluência pôde ser observada também na atividade “Cercando Parque do 

Povo”, no instante que debruçaram sobre como poderiam cercar o parque, as ideias 

foram surgindo, como a do grupo 4, que pensou em cercar o parque como se fosse 

um círculo gigante. Essa noção de círculo gigante está remetida ao entendimento de 

“dar a volta” no parque. Já o Grupo 2, pensou com maior detalhe para fazer a cerca, 

considerando cercar o lago que existe dentro do parque, para que ninguém caia lá 
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dentro, além de cercar os buracos que existem (bueiros) e cercar a grama deixando 

aberto espaços para as vias. No mesmo caminho do grupo 1, considerou também 

importante cercar o lago e a grama para que os animais não fizessem suas 

necessidades.  

 

6.1 Considerações Finais 

Neste trabalho, discorremos sobre a manifestação de aspectos de criatividade 

nas resoluções de alunos de uma turma 5º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em atividades de Modelagem Matemática. Para identificarmos e 

analisarmos essas manifestações, embasados na teoria apresentada ao longo do 

trabalho, analisamos 4 atividades dentre 6 realizadas, e 7 planejadas. Salientamos 

que as 7 atividades formuladas constituem o produto educacional relacionado à essa 

pesquisa, sendo sugestões de apoio ao desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática nesta etapa da Educação Básica; além de serem ferramentas 

que possibilitam a produção criativa dos discentes.  

Sobre as análises, ao longo da realização destas, pudemos observar com um 

olhar crítico quais caminhos as atividades foram tomando, partindo da mediação e 

orientação do pesquisador na condição de professor, e da participação ativa dos 

alunos. Destacamos que o tempo em que foram realizadas algumas destas atividades 

nem sempre foi suficiente e que um cuidado com tempos diferentes nos distintos dias 

poderia ser considerado no planejamento da atividade com mais cuidado. Algumas 

situações poderiam ocorrer de modo diferente do que ocorreu, como no caso da 

atividade do parque, na qual acreditávamos que uma possível visita ao local renderia 

uma gama de manifestações de aspectos criativos dos alunos. Visita que não ocorreu 

devido à falta de tempo. 

Apesar destes detalhes apresentados que poderiam ser ajustados, o trabalho 

foi imensamente satisfatório, em todas as etapas, desde a realização de aplicações, 

até a análise destas. Assim, podemos argumentar que as contribuições deste trabalho 

à literatura são de grande valia, pois observamos que a Modelagem Matemática 

possui características que possibilitam o engajamento do indivíduo como um aluno 

criativo. 

Acreditamos que ao considerar as atividades de Modelagem Matemática como 

um encaminhamento que possibilita a criatividade dos alunos, passamos a olhar como 
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a criatividade se manifestou nas ações deles, considerando aspectos da criatividade 

abordados na literatura. 

Sobre o trabalho, em princípio, ao olhamos para cada atividade com o aporte 

dos dados coletados em áudio e registro escrito, apresentamos e analisamos quais 

os aspectos de criatividade emergiram das ações de resolução dos alunos de um 

quinto ano do Ensino Fundamental, observando em especial um dos grupos de alunos 

formados nas aulas, mas na análise global consideramos a resolução de todos os 

grupos. Podemos destacar que o entrelaçamento entre Modelagem Matemática e a 

manifestação da criatividade depende também de o professor exercer um papel 

diferenciado no ambiente de sala de aula, uma vez que deve “[..] incentivar o espírito 

crítico, a reflexão e a procura de argumentos e razões que permitam aos alunos 

confirmar ou não as suas conjecturas” (ALMEIDA; DIAS, 2004, p. 6). 

Conhecer o que o aluno está fazendo, saber quais momentos a mediação se 

torna necessária, é importante para o encaminhamento da atividade e o estímulo a 

manifestação da fluência, flexibilidade, originalidade ou elaboração de ideias. E saber 

o momento de mediar uma discussão ou resolução, é ação que demanda 

sensibilidade do docente. 

Podemos observar, por exemplo, a ação de mediação na atividade “quero ser 

um youtuber”, quando o grupo 5 apresentou uma divisão não-euclidiana quanto à 

distribuição de um possível lucro com a divulgação de vídeos no youtube. Não 

considerar essa divisão feita pelo grupo, poderia servir como uma punição à forma de 

pensamento original que o mesmo apresentou, podando assim a possibilidade de que 

outros aspectos criativos surgissem durante a resolução do grupo para a atividade. 

Essa situação da divisão-euclidiana constituiu-se reflexão importante para 

minha prática, no sentido de passar a entender a preparação da aula como um 

processo minucioso, de modo que nossas ações não sejam barreiras ao pensamento 

criativo de nossos alunos. Saber o que falar e o momento certo de mediar, é o caminho 

para que nosso ato de lecionar seja democrático e aberto a novas ideias e 

pensamentos de nossos educandos.  

Ao lançar nosso olhar para os quatro aspectos de manifestação da criatividade 

na resolução das atividades feitas por alunos de um quinto ano do Ensino 

Fundamental, observamos relações destes aspectos com as características da 

Modelagem Matemática descritas na literatura.  



108 

 

 

 

Assim, podemos mencionar um estudo de Ramos et. al. (2015) que tinha como 

objetivo apresentar indícios de que a criatividade poderia estar inserida em atividades 

de Modelagem Matemática; chegaram a seguinte inferência após a realização de uma 

atividade de Modelagem Matemática em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, a de 

que “as características do desenvolvimento de uma atividade de modelagem 

favorecem os processos criativos”. (RAMOS et. al., 2015, p. 13).  

O porquê desse favorecimento se dá segundo Wessels apud Mann (2014), pelo 

fato de que o uso de problemas abertos contextualizados com a realidade oportuniza 

interpretações e soluções incomuns, assim, esse tipo de problema é um passo ao 

encontro do que acreditamos ser criatividade matemática. Além disso, a autora afirma 

que os problemas abertos e os MEAs (Tarefas de detecção e modelos [tradução 

nossa]) podem ser utilizados como ferramentas ideais para o desenvolvimento da 

criatividade matemática e promovem os aspectos de criatividade.  

Contudo, neste trabalho observamos a presença de quatro aspectos de 

criatividade, e fizemos nossa análise baseado nestes aspectos. Seria possível a 

inclusão de outros aspectos em pesquisas futuras.  
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APÊNDICE 1: TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática 
Câmpus Londrina/Cornélio Procópio 

 

 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Eu,Rafael Montenegro Palma, estudante do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino da Matemática, UTFPR, Câmpus Londrina/Cornélio Procópio,RG Nº 10.298.827-2, 

CPF Nº 070.535.309-57, RA 1256190, solicito a sua autorização para a realização de pesquisa 

no 5º ano B da Escola Municipal Lêda de Lima Canário, que teria a participação dos alunos da 

seguinte forma: desenvolvimento de atividades matemáticas e entrevista, quando necessário, a 

respeito de suas impressões sobre as atividades.  

A coleta de dados ocorrerá no período de 15/03/2019 a 15/04/2019 e subsidiará a 

pesquisa que tem como título “Manifestações criatividades de alunos de um quinto ano de 

Ensino fundamental na resolução de atividades de Modelagem Matemática”, com o objetivo 

investigar quais aspectos de criatividade emergem das manifestações escritas e orais de alunos 

de um quinto ano do Ensino Fundamental, ao realizarem atividades de Modelagem Matemática. 

Esta pesquisa está sendo orientada pelo Professor Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bandeirantes, 11 de março de 2019 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

Câmpus Londrina/Cornélio Procópio 

 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa de mestrado, sob responsabilidade de Rafael 
Montenegro Palma ((43)999746340), estudante do Programa de Mestrado Profissional em 
Ensino da Matemática, UTFPR, Câmpus Londrina/Cornélio Procópio, gostaria de contar com 
sua autorização para a participação do menor sob sua responsabilidade, na pesquisa, bem 
como para gravar em áudio e vídeo as aulas com o intuito de esclarecer possíveis discussões. 
A participação do aluno se daria da seguinte forma: desenvolvimento de atividades 
matemáticas e entrevista, quando necessário, a respeito de suas impressões sobre as 
atividades. 
Esclareço que a participação é totalmente voluntária, podendo o aluno: recusar-se a participar, 
ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo ao 
aluno em sua turma regular. Esclarecemos, também, que as informações recolhidas durante 
o período de pesquisa, serão utilizadas somente para os fins de pesquisa acadêmica e serão 
tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade. 
Os registros gravados serão deletados e apagados após a utilização dos mesmos na 
pesquisa.  
 

Autorização 
 
Eu, ___________________________________________________________________, RG 
_________________________________, responsável pelo menor/aluno 
_____________________________________________________________, estudante do 
5º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Lêda de Lima Canário, tendo sido 
devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em autorizar a 
participação do menor/aluno cujo nome está acima, a participar voluntariamente da pesquisa. 
Autorizo, por meio do presente termo, que o professor Rafael Montenegro Palma 
((43)999746340), estudante do Programa de Mestrado Profissional em Ensino da Matemática, 
UTFPR, Câmpus Londrina/Cornélio Procópio, utilize integralmente ou em partes os registros 
escritos e gravados para fins de pesquisa acadêmica, podendo divulgá-los em publicações 
científicas, com a condição de que estará garantido o direito ao anonimato.  

Assinatura:______________________________________________________ 
Data:_________________________ 

 


