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RESUMO
Este artigo científico tem por objetivo refletir sobre a apresentação oral de projetos de modelagem matemática
numa feira de Matemática de um colégio, apresentando-se como uma alternativa para socialização dos
resultados obtidos pelos alunos. O presente estudo se justifica pela ausência na literatura sobre esta temática a
partir das buscas que realizamos. A feira foi desenvolvida num colégio de ensino médio técnico no interior da
Bahia e é parte dos dados de uma pesquisa realizada pelo primeiro autor deste texto com a colaboração da
segunda autora. Os projetos tiveram tema central Agricultura Familiar e os alunos escolheram subtemas, como
beneficiamento de produtos. Esses projetos de modelagem matemática foram desenvolvidos a partir de uma
concepção em que a matemática é um meio para maior compreensão da realidade. A pesquisa é de natureza
qualitativa e os dados foram coletados a partir da observação participante e entrevista semiestruturada. A
análise dos dados coletados aponta que a apresentação oral realizada na feira possibilitou que pessoas externas
ao contexto escolar tivessem acesso às apresentações e fez com que os alunos pudessem compartilhar
conhecimentos de modo coletivo. Isto abriu algumas perspectivas, como os convites recebidos para
apresentarem os projetos em cooperativas. Além disso, houve a mudança de concepção dos estudantes sobre a
escola, os projetos e a própria Matemática. Assim, notamos que os alunos se sentiram mais valorizados e
reiteramos a importância de apresentar o resultado não só para seus colegas de turma, mas também para pessoas
externas a sua turma.
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ABSTRACT
This paper aims to reflect about the oral presentations of mathematical modelling projects in a mathematics
fair of a high school, presenting itself as an alternative for socializing the results obtained by the students. The
present study is justified by the absence of literature on this subject from the researches that we carry out. The
fair was developed in a technical high school in the interior of Bahia, and it is part of the data of a research
carried out by the first author of this text, with the collaboration of the second author. The projects have as a
main theme the Family Agriculture, and the students chose sub-themes, such as product processing. These
mathematical modeling projects were developed from the conception that mathematics is a way to better
understand reality. The research is qualitative, and the data were collected from a participant observation and
a semi-structured interview. The analysis of the collected data indicates that the fair oral presentation made it
possible for people outside the school context to have access to the presentations, and allowed the students to
share knowledge collectively. This access opened up some perspectives, such as the invitations we received to
present the projects in the cooperatives. In addition, there was a change in students' conception about the school,
about the projects, and about the Mathematics itself. Thus, we noticed that the students felt more valued and
we reiterated the importance of presenting the results not only for their classmates, but also for people outside
their school.
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School. Coflexive Knowledge.

REMATEC: Revista de Matemática, Ensino e Cultura, Ano 14, Número 30, p.91-105

ISSN: 1980-3141

Considerações iniciais

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a apresentação oral de projetos de
modelagem matemática numa feira de Matemática. Inicialmente, abordaremos algumas
reflexões sobre a Educação Matemática e as feiras de Matemática. Essas reflexões sobre as
feiras serão ampliadas e articuladas com os projetos de modelagem matemática na revisão
de literatura. Em seguida, apresentaremos a metodologia da pesquisa, realizaremos a análise
de dados e finalizaremos com as considerações finais.
O movimento de Educação Matemática do Brasil vem ganhando uma nova dimensão
com as feiras de Matemática, pois acreditamos que ela pode agregar o lúdico e/ou a pesquisa
para o ensino e a aprendizagem da Matemática. De modo geral, podemos caracterizar a
Educação Matemática como sendo um diálogo entre diversas áreas, como Matemática,
Filosofia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Epistemologia, dentre outras. Assim,
constitui-se em um paradigma educacional, que pode ser sintetizado num dos seus maiores
desafios: os problemas do processo de ensino e aprendizagem da Matemática (SANTOS,
2006, apud. BURAK; ARAGÃO, 2012).
Para Burak e Aragão (2012, p. 79 — grifos dos autores), a Educação Matemática
implica em construir uma área que busca:
(1) compreender outra visão - interdisciplinar, transdisciplinar - que promove o
conhecimento capaz de apreender os problemas globais e fundamentais para
neles investir os conhecimentos parciais e locais (MORIN, 2006, p. 14);
(2) lidar com situações que estimulem o estudante a desenvolver a sua autonomia,
suas estratégias próprias de buscar solução para uma situação-problema;
(3) favorecer situações capazes de possibilitar ao estudante conjecturar, atribuir
significados ao conteúdo e dele se apropriar integrando o conhecimento
fragmentado;
(4) operar cognitivamente articulando partes e todo e indo além em termos
compreensivos, configurando uma visão global que suplante questões restritas e
apenas matemáticas; e
(5) nessa perspectiva, incentivar o estudante a estabelecer relações cognitivas entre
os vários significados de um mesmo conceito, entre as diferentes representações
matemáticas que envolvem língua materna, linguagem simbólica, desenhos,
gráficos e tabelas.

Aliando-se a isto, de modo sintético, Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 10 — grifos
dos autores) apontam que a Educação Matemática tem dois objetivos básicos:



um, de natureza pragmática, que tem em vista a melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem matemática;
outro, de cunho científico, que tem em vista o desenvolvimento da Educação
Matemática enquanto campo de investigação e de produção de
conhecimentos.

Entendemos que estas duas visões são complementares, uma vez que ao realizar as
pesquisas sobre Educação Matemática, estaremos produzindo conhecimentos os quais
poderão ser canalizados para melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem
da Matemática e, com isso, construir novas reflexões para as pesquisas, constituindo-se um
processo que aliaria teoria e prática.
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Assim, a partir do que foi pontuado anteriormente, as feiras de Matemática surgem
como uma das possibilidades de ensino e aprendizagem, uma vez que representam “um
processo educativo científico-cultural, que alia vivências e experiências” (REGIMENTO
DA VI FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA, 2018, p. 1). Os expositores podem ser
alunos da Educação Básica (das modalidades Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), do Ensino Superior e
da Educação Especial, além de professores e pessoas da comunidade.
As feiras são realizadas com proposta divulgar e socializar experiências realizadas
no processo de pesquisa científica inicial, as quais são relacionadas aos conteúdos
matemáticos, tendo os seguintes objetivos:
a) Despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da Matemática;
b) Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a
inovação de metodologias;
c) Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo
professor;
d) Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino da
Matemática;
e) Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos,
socializando os resultados das pesquisas nesta área;
f) Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e
comunicação aos processos de ensino e aprendizagem (REGIMENTO DA VI
FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA, 20198, p. 2-3).

Assim, podemos associar os objetivos das feiras de Matemática com a Educação
Matemática. Isto ocorre quando os alunos realizam o levantamento de conjecturas e a
construção de significados e/ou conhecimentos. Essas ações podem proporcionar o
desenvolvimento da autonomia e da busca de estratégias próprias para a resolução de
situações-problema, as quais são orientadas pelo professor que ensina Matemática em
projetos que culminem na apresentação oral nas feiras de Matemática. Com isto, os alunos
mobilizam conteúdos matemáticos, relacionando-os às temáticas dos projetos.
Além disso, pensamos que a utilização de estratégias coloca os alunos em um papel
relevante, uma vez que o interesse pela Matemática pode ser potencializado. Muniz (2016,
apud. MUNIZ, 2017) afirma que cada estudante poderá descobrir uma “energia lúdica” ao
realizar uma atividade matemática, a qual poderá se constituir a partir de aprendizagens e de
levantamento de habilidades e competências para a solução dos desafios, mobilização de
conhecimentos anteriores, superação das dificuldades, desenvolvimento de novas
aprendizagens, estratégias e potencialidades. Entendemos que o aceite aos desafios é um
elemento importante, inclusive quando são propostos pelos alunos.
Desta forma, compreendemos que os projetos nas feiras podem ser fundamentados a
partir de algumas temáticas de pesquisa da Educação Matemática, em particular nos
debruçaremos sobre as relações entre a modelagem matemática e as feiras. Apesar disto,
encontramos poucas pesquisas que articulem estas temáticas (por exemplo: BICALHO;
OLIVEIRA, 2017; SÁ; GONÇALVES; TURI, 2018). Mais especificamente, na busca que
realizamos nos últimos anais de três eventos: Encontro Nacional de Educação Matemática ENEM (anais do VIII ao XII, realizados entre 2004 e 2016), Seminário Internacional de
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Pesquisa em Educação Matemática - SIPEM (anais de III ao VII, ocorridos entre 2006 e
2018) e Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (IV ao VI,
realizados de 2008 a 2017) não encontramos nenhuma pesquisa com foco na apresentação
oral dos projetos de modelagem matemática numa feira de Matemática.
Com isso, abordaremos os projetos de modelagem matemática como possibilidade
de trabalhos a serem apresentados nas feiras de Matemática na modalidade Matemática
Aplicada e/ou inter-relação com outras disciplinas1 e articularemos estas temáticas na
próxima seção.
Os projetos de modelagem e as feiras de matemática

Neste texto, estamos nos referindo à modelagem matemática presente no contexto
educacional na perspectiva da Educação Matemática, a qual também é conhecida por
modelação matemática, por alguns autores do Brasil e de Portugal, e trabalho de projeto, por
autores da Dinamarca (BIEMBENGUT, 2014; MEYER et al., 2011). No Brasil, o termo
mais utilizado é modelagem matemática.
De modo geral, a modelagem2 “pode ser entendida como a utilização da matemática
para resolver problemas reais” (ARAÚJO, 2008, p. 3). Assim, podemos compreender um
tema do cotidiano com a Matemática a partir de problemas que partem da realidade. Autores
apresentam diferentes concepções para a modelagem, as quais, segundo Meyer et al. (2011),
apresentam “pequenas sutilezas”, sendo que algumas enfatizam a Matemática Aplicada e
outras, aspectos mais pontuais do processo de ensino e aprendizagem da Matemática.
Aqui, independente da concepção de modelagem assumida, podemos perceber sua
relação com as feiras de Matemática na categoria Matemática Aplicada e/ou inter-relação
com outras disciplinas, uma vez que nela são avaliadas a “clareza e objetividade nas
definições e nos conceitos científicos essenciais, bem como a aplicabilidade do modelo
matemático e/ou nível de inter-relação proposto”3. Assim, podemos perceber que atividades
de modelagem podem ser enquadradas nesta categoria pois ao se resolver problemas reais
com Matemática, estaremos construindo modelos matemáticos e/ou fazendo relações da
Matemática com a realidade.
AquiNeste estudo, consideramos modelo matemático como sendo “um conjunto de
símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado”
(BASSANEZI, 2002, p. 20). Como este artigo possui foco no contexto da Educação Básica,
restringiremos esta concepção de modelo matemático a partir do que defendem Burak e
Aragão (2012, p. 97) sobre a elaboração do modelo matemático na Educação Básica.
Muitas vezes [...] um modelo simples que reproduza as características gerais do
fenômeno estudado, mesmo com uma matemática elementar, é suficiente e ainda
deve-se levar em consideração o ferramental matemático disponível nesse período
de escolarização do Ensino Fundamental e Médio. Outras vezes, a confecção
1

Há três modalidades dos trabalhos apresentados nas feiras de Matemática: (i) Materiais e/ou jogos didáticos,
(ii) Matemática Aplicada e/ou inter-relação com outras disciplinas e (iii) Matemática pura.
2
A partir deste ponto, utilizaremos o termo modelagem para se referir à modelagem matemática na perspectiva
da Educação Matemática.
3
Presente na ficha de avaliação para as feiras de Matemática. Disponível em:
<http://www.sbem.com.br/feiradematematica/ficha_de_avaliacao_2018.docx>. Acesso em: 18 mar. 2019.
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experimental de um modelo, nessa fase de escolarização, é muito interessante e
permite alcançar objetivos, tais como: conjecturar, levantar hipóteses,
experimentar, refletir, desenvolver a autonomia, a capacidade de buscar novas
estratégias e encaminhamentos.

Percebemos que a confecção experimental de um modelo (BURAK; ARAGÃO,
2012) se relaciona com as feiras de Matemática a partir de argumentos defendidos por
Gonçalves, Oliveira e Possamai (2016, p. 5):
As Feiras de Matemática são um espaço onde os alunos são sujeitos ativos na
aprendizagem, pois proporcionam trocas sociais, culturais, cognitivas e afetivas.
Motivados pela aventura de problematizar e buscar respostas, os alunos possam
aprender a aprender, questionar numa condição dialógica reflexiva com o
professor, aprofundar o conhecimento em diversas fontes através da pesquisa,
enfim, fomentar a sua curiosidade epistemológica.

Assim como os projetos das feiras, o desenvolvimento de atividades de modelagem
pode ser influenciado por alguns fatores, como o contexto educacional e o perfil dos alunos
e dos professores envolvidos na atividade (ARAÚJO, 2008). Por isso, também são
influenciadas pelo currículo escolar. Desta forma, Blum e Niss (1991) apresentam 5 (cinco)
argumentos para defender a inclusão da modelagem no currículo, dentre os quais destacamos
o argumento da utilidade, em que os alunos são preparados para utilizarem a Matemática em
outras áreas da realidade, proporcionando-lhes tal uso numa variedade de contextos, o que
também está harmônico com a categoria Matemática Aplicada e/ou inter-relação com outras
disciplinas. Além disso, Bassanezi (2002) acrescenta o argumento da alternativa
epistemológica, em que os alunos percebem como a Matemática é composta por elementos
culturais. A concepção de modelagem adotada neste estudo prioriza esses dois argumentos
e é apresentada a seguir.
Para Barbosa (2001), a modelagem é entendida a partir de uma perspectiva que
nomeia de sociocrítica, a qual tem como características centrais o fato da atividade ter
referência na realidade e ser um problema para os alunos (BARBOSA, 2006). Ele sintetiza
afirmando que modelagem é “um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são
convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações com referência na
realidade” (BARBOSA, 2001, p. 31).
O ambiente de aprendizagem são as condições que os professores colocam para os
alunos aprenderem (SKOVSMOSE, 2000). Além disso, há o convite para eles ingressarem
em problemas reais em que a Matemática é meio para compreensão maior e melhor da
realidade investigada. Assim, é possível que os conteúdos matemáticos abordados pelos
professores em sala de aula não sejam os mesmos dos projetos, mas isto não desqualifica a
importância desta atividade.
De modo geral, a concepção de modelagem adotada molda o projeto a ser
apresentado nas feiras. Por exemplo, pode ser mais enfatizado o conteúdo matemático que o
professor deseja ensinar. Aqui, buscamos a articulação entre Matemática e realidade no
sentido de compreendê-la criticamente, refletindo sobre os resultados a partir de como a
Matemática pode nos ajudar na tomada de decisões.
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Baseado na concepção de Barbosa, Diniz (2010, p. 8) complementa que “modelagem
é coparticipação”, pois nas possibilidades de abordagem da modelagem em sala de aula,
experiências de conhecimentos são compartilhadas entre professor e alunos, mesmo tendo
diferentes possibilidades de participação. Considera-se que os alunos devem ser reunidos em
grupos para que possam dialogar sobre o tema da realidade. Para Barbosa (2001), os projetos
representam uma forma de operacionalizar as atividades de modelagem em sala de aula.
No âmbito das feiras, entendemos que a coparticipação é um elemento importante
neste processo, pois os alunos podem trazer elementos novos ao projeto, seja através de seus
conhecimentos sobre o tema da realidade, das vivências, dos diálogos entre eles e com
entrevistados, dentre outras possibilidades. Com isto, o papel do orientador dos projetos das
feiras de Matemática é preponderante, visto que ele será um mediador nas discussões. Além
disso, o orientador não só pode propor projetos aos seus alunos, mas também convidá-los
para a escolha dos temas dos projetos.
Entendemos que a escolha do tema dos projetos de modelagem deve ser dialogada a
partir dos interesses dos alunos (DINIZ, 2010), em que a escolha de um tema gerador para a
sala ou grupo de alunos é negociado e, assim, os alunos reunidos em grupos, poderão
escolher subtemas relacionados ao tema. Com isto, a atividade é organizada a partir de
um objetivo geral ou pergunta, uma questão do tipo aberta, a qual caracteriza a
situação-problema. Os estudantes buscam simplificar, recolher informações
qualitativas e quantitativas sobre o tema e responder o objetivo geral ou pergunta.
Aqui, professor e alunos são coparticipantes de todo o processo (DINIZ, 2016, p.
31).

Além da escolha do tema e do objetivo geral do projeto de modelagem, que seria o
momento inicial, apresentamos outros adaptados de Barbosa (2004), para o desenvolvimento
dos projetos de modelagem. Enfatizamos que eles não são, necessariamente, sequenciais.
O segundo momento é o da pesquisa exploratória e definição final do objetivo geral
ou problema. Em seguida, ocorre a resolução do problema e a utilização da Matemática e,
no último momento, temos a socialização dos resultados.
Reuniões em sala e no contraturno podem ser realizadas para o desenvolvimento dos
projetos, além de construir e incentivar o espírito investigativo nos alunos, a partir de
incorporação de atitudes e posturas ao desenvolver uma pesquisa científica, salvaguardadas
as devidas proporções das pesquisas realizadas nas universidades (BURAK; ARAGÃO,
2012; BARBOSA, 2004).
Com isto, temos que os projetos de modelagem e as feiras de Matemática contribuem
para romper com a “concepção tradicional de ensino, na qual os estudantes recebem pronto
o que deve ser desenvolvido, fazendo simplesmente a reprodução de ideias” (ANDRADE
FILHO; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p. 19).
Nesta perspectiva, a resolução de problemas em modelagem apresenta um contexto
diferente dos usualmente encontrados nos livros didáticos de Matemática, pois:
1) os problemas são elaborados a partir dos dados coletados no campo;
2) prioriza a ação do estudante na elaboração;
3) parte sempre de uma situação contextualizada;
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4) favorece a criatividade;
5) confere maior significado ao conteúdo matemático usado na resolução; e
6) favorece a tomada de decisão (BURAK; ARAGÃO, 2012, p. 97).

Para complementar a concepção de modelagem de Barbosa, o item 2 acima é visto
sob outra perspectiva, uma vez que o professor pode elaborar o problema ou objetivo geral,
desde que considere o interesse dos alunos, mas o aluno assume uma posição diferente de
uma aula tradicional, como mencionado anteriormente.
Na concepção de Barbosa (2001), o professor não pode influenciar a ponto de seu
interesse se sobrepor aos dos alunos (SILVA; OLIVEIRA, 2015), mas ele pode “fornecer
subsídios importantes para uma tomada de decisões do grupo ou dos grupos” (BURAK;
ARAGÃO, 2012, p. 89). Deste modo, entendemos que os seis itens mencionados também
estão em harmonia com os projetos das feiras na categoria que adotamos aqui.
Desta forma, para buscar informações sobre o tema investigado, os alunos precisam
compreender a temática escolhida a partir da coleta dos dados em sites, livros, revistas,
instituições, jornais, panfletos, entrevistas ou questionários aplicados às pessoas que têm
conhecimentos sobre o tema (DINIZ, 2010), inclusive considerando conhecimentos
populares, caso seja pertinente. Neste momento, não é necessário se preocupar com os
conteúdos matemáticos, mas com a busca de compreensões sobre o tema.
Deste modo, constrói-se uma revisão de literatura e realiza-se uma análise de dados,
considerando os conteúdos matemáticos como parte de um processo para uma compreensão
maior e melhor sobre o objetivo investigado.
Por fim, temos o momento da socialização dos resultados alcançados, com a entrega
de uma versão do relatório do projeto de modelagem antes da apresentação oral, a qual pode
ser realizada na sala ou, como estamos defendendo, numa feira de Matemática.
Apresentações orais são sugeridas a partir do relatório, dando destaque para a organização
de slides, banners, vídeos, fotos, cartazes, maquetes, tabuleiros, dentre outras possibilidades.
Após a feira ou apresentação na sala, podemos solicitar uma versão final do relatório. Vale
ressaltar que este relatório pode ser adequado ao modelo exigido nas feiras.
Articulando, ainda, projetos de modelagem com as feiras, durante o desenvolvimento
dos projetos podemos identificar diferentes tipos de conhecimentos produzidos pelos alunos.
No contexto da modelagem, Skovsmose (2001) identifica três tipos de conhecimentos,
dentre os quais destacamos o conhecimento reflexivo, que se refere à análise crítica dos
modelos matemáticos, ou seja, defendemos que haja uma reflexão e uma avaliação sobre a
utilização da Matemática na realidade.
Diniz (2016) amplia a noção do conhecimento reflexivo para o conhecimento
coflexivo e, para isso, apoia-se na pesquisa de Valero (1999). De modo sintético, ele afirma
que a coflexão pode ser entendida como um processo de reflexão coletiva.
Analisaremos algumas produções de conhecimentos coflexivos dos alunos, a partir
das entrevistas realizadas após a apresentação oral dos projetos nas feiras, já que o objetivo
deste texto é refletir sobre a apresentação de projetos de modelagem numa feira de
Matemática de um colégio, apresentando-se como uma alternativa para socialização dos
resultados obtidos pelos alunos. A seguir, apresentaremos a metodologia empregada neste
artigo e, posteriormente, a discussão dos resultados.
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Metodologia da pesquisa

Este estudo é de natureza qualitativa uma vez que buscamos refletir, a partir das falas
dos alunos, sobre a apresentação oral dos projetos de modelagem numa feira de Matemática
de um colégio. Mais do que isto, possui os pressupostos da pesquisa qualitativa pois busca
compreender os significados, as crenças e as atitudes dos alunos com meta de aprofundar as
relações e os processos envolvidos (MINAYO, 2004).
Neste estudo, identificamos as características apresentadas por Rocha e Barreto
(2008, p. 22-23) para uma pesquisa qualitativa:
- imersão do pesquisador no contexto pesquisado, para vivenciar as experiências
analisadas;
- reconhecimento dos pesquisados como sujeitos do conhecimento e das práticas
vivenciadas;
- valorização e interpretação dos fenômenos, com base nas perspectiva dos sujeitos
informantes;
- informações e/ou dados, mediante contato interativo do pesquisador com os
sujeitos em estudo;
- análise das informações como processo interativo de dados e/ou informações,
realizada prioritariamente de forma descritiva [...];
- resultado da pesquisa como fruto de trabalho coletivo que envolve pesquisadorpesquisado;
- e valorização das falas e/ou silêncios dos sujeitos pesquisados.

Neste estudo, os dois autores estavam envolvidos no contexto da pesquisa, pois o
primeiro autor atuou como pesquisador e a segunda autora como docente dos alunos de uma
escola pública de ensino médio técnico, localizada na cidade de Amargosa, Bahia. São
alunos dos cursos técnicos de Agroindústria, Zootecnia e Enfermagem matriculados em
turmas do 2º, 3º e 4º anos, em 2014, numa modalidade de ensino que integra o ensino médio
à Educação Profissional, com os cursos tendo duração de quatro anos.
Os projetos tiveram tema central Agricultura Familiar, o qual foi escolhido pelos
professores do colégio por ter sido eleito o tema para ser discutido no mundo pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Assim,
somente a segunda autora participou da escolha deste tema. Os alunos escolheram subtemas
a partir desse tema central e temáticas relacionadas aos seus cursos técnicos. Por exemplo,
um subtema escolhido foi beneficiamento de produtos (como o brigadeiro de banana e a
polpa de frutas de abacaxi com resíduos (casca e miolo)), receita oriunda da venda de
produtos, dentre outros. Aqui, utilizaremos os projetos do brigadeiro de banana e da polpa
de frutas.
A coleta dos dados foi realizada no ambiente natural dos alunos (BOGDAN;
BIKLEN, 1994). Foram acompanhadas todas as aulas de Matemática dos três primeiros
bimestres de 2014 e do primeiro bimestre de 2015, sendo algumas dessas aulas para o projeto
de modelagem, cujas reuniões em sala aconteceram a cada duas ou três semanas. A pesquisa
foi aprovada pela Comitê de Ética da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
incluindo os termos de consentimento assinado pelos alunos e/ou seus responsáveis.
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Assim, os autores buscaram compreender o processo envolvido na apresentação oral
da 1ª feira de Matemática ocorrida no colégio, que foi realizada no primeiro bimestre de
2015. A descrição e análise dos dados buscou compreender os significados emergentes no
contexto da pesquisa de modo indutivo (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Os dados foram coletados a partir de observação participante, uma vez que permitiu
aos pesquisadores identificarem comportamentos e compreenderem os documentos que
foram produzidos pelos alunos nas reuniões ocorridas em sala de aula e em outros espaços
do colégio, incluindo a socialização dos resultados na feira. A observação, como já
informado, foi feita por um longo período e os autores deste artigo atuaram como
coparticipantes dos projetos, o que facilitou o processo de interpretações do que foi
desenvolvido e, por isto, a observação é tida como participante (BOGDAN; BIKLEN, 1994;
COUTINHO, 2013).
As falas dos alunos foram coletadas numa entrevista realizada após a apresentação
oral das feiras. Buscávamos compreender alguns aspectos que não estavam esclarecidos e
seus pontos de vista sobre a participação nos projetos, abrangendo os caminhos que
percorreram para atingirem os desafios propostos ou que foram surgindo. A entrevista foi do
tipo semiestruturada, uma vez que podemos “organiza[r] um roteiro de pontos a serem
contemplados [...] podendo, de acordo com o desenvolvimento da entrevista, alterar a ordem
dos mesmos e, inclusive, formular questões não previstas inicialmente” (FIORENTINI;
LORENZATO, 2006, p. 121).
Assim, realizaremos na próxima seção, a análise dos dados coletados.
Análise dos dados

Uma das primeiras falas dos alunos nas entrevistas sobre os projetos desenvolvidos
foi sobre o retorno para a sociedade e para os pequenos agricultores que os seus projetos de
modelagem poderiam ter e agregar valor. Por exemplo, no projeto polpa de frutas, em que
os alunos compararam os nutrientes presentes nos resíduos (casca e miolo) do abacaxi com
as partes comestíveis desta fruta, concluíram que os nutrientes são maiores nos resíduos
desta fruta. Com isto, o pequeno agricultor poderia agregar uma “novidade” ao seu produto,
caso a polpa do abacaxi (para produção de suco) fosse elaborada com os resíduos, pois seria
mais nutritiva para o consumidor.
Outra equipe fez o aproveitamento da banana, que tem grande produção na região
onde fica o colégio, com a produção do brigadeiro de banana, já que boa parte dessa fruta é
desperdiçada, pois os produtores não conseguem vender tudo4.
Nessas apresentações, as equipes tiveram oportunidade de se apropriar da temática,
a partir da revisão de literatura realizada. Após a coleta dos dados, puderam analisá-los, de
forma crítica, a partir da construção dos gráficos (como exemplo, ver gráfico 1). Isto permitiu
comparar os dados coletados, construindo um modelo matemático que permitisse obter as
conclusões pontuadas anteriormente. Aliando-se a isto, a analise sensorial foi utilizada como
um método de pesquisa, já conhecido pelos alunos em estudo realizado num outro
componente curricular do curso, para realização das entrevistas buscando compreender as

4

Mais detalhes podem ser conhecidos em Diniz (2016).
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opiniões das pessoas sobre o cheiro, o gosto, a textura e uma opinião geral sobre o brigadeiro
de banana.
Gráfico 1 - Análise sensorial do brigadeiro de banana
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Fonte: Diniz (2016, p. 150).

Isto exemplifica que, ao abrir o colégio para a comunidade externa para a
apresentação dos projetos durante a realização da feira, os alunos puderam contribuir com a
socialização de conhecimentos produzidos para além dos colegas da turma e do professor.
Assim, os espaços de negociação de significados (BARBOSA, 2004) foram ampliados, pois
pessoas da comunidade, outros alunos e avaliadores da feira interagiram com os expositores,
não só para buscar esclarecimentos, mas também para apresentarem novas informações
sobre os temas apresentados. Além disto, os alunos receberam alguns convites de
representantes de cooperativas para apresentarem seus projetos nas respectivas
comunidades.
Com isso, os conhecimentos coflexivos (DINIZ, 2016) apresentam dimensão
diferente do modelo de apresentação restrito à sala de aula, pois novos coletivos podem ser
constituídos. Nos projetos de modelagem, desenvolvidos em grupos, o pensamento e as
ações de um aluno e do professor são moldados pelos pensamento e ações dos outros, de
modo consciente. Analogamente, isto também aconteceu nos projetos apresentados na feira,
uma vez que afirmamos que ocorreu uma coparticipação no desenvolvimento dos projetos.
Mais ainda, foi preciso organizar uma apresentação para compartilhar o conhecimento
aprendido dessa experiência e, para isto, é preciso domínio dos conteúdos, clareza e
simplicidade na fala, o que pode contribuir para melhorar e desinibir os alunos,
desenvolvendo a expressividade (PICOLI, 2016).
Por isto, destacamos que as apresentações orais dos projetos de modelagem têm
relação intrínseca com as exposições ocorridas nas feiras de Matemática, visto que há uma
rica possibilidade de troca de experiências e sugestões (incluindo correções) durante as
apresentações orais, “de forma a permitir uma retroalimentação instantânea, podendo
envolver vários pontos de vista” (CAMPELLO, 2003, p. 56).
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Diniz (2016, p. 202) reforça esta relação e afirma que
A coflexão é harmônica ao projeto de modelagem, conforme concepção adotada
neste estudo. Aliada à possibilidade de transformar e deliberar sobre os contextos
pesquisados, os alunos podem assumir uma postura de corresponsáveis pelo
contexto, uma vez que possuem vivências e experiências que permitem contribuir
para as reflexões coletivas e, consequentemente, contribuir para as suas
interpretações.

Por exemplo, a forma como os alunos se posicionaram ao buscar compreender o
papel de um entrevistado ou de um agricultor rural, foi a partir de suas vivências,
experiências e conhecimentos sobre o assunto pesquisado. Em cada grupo, pode-se
identificar diferentes formas de atuação dos alunos [...].
Aliando-se a isso, houve a visita de alunos de outras instituições escolares. Duas
alunas afirmaram a importância de abrir o colégio para que outras escolas possam conhecer
uma outra realidade escolar. Inclusive uma aluna do colégio relatou que foi questionada
quanto ela paga para estudar, apesar da escola ser pública e gratuita. Uma aluna do grupo do
brigadeiro de banana relatou que a visão dos alunos de outras escolas mudou com a visita à
feira:
Aluna 1: Uma menina que eu conheço, ela falou que ficou encantada. Ela falou que
nunca tinha vindo aqui [no colégio] e ela também disse que não sabia que a gente era
tão inteligente não. Ela pensou que aqui era uma escola que o povo só gostava de
terra e de bicho.
Essa concepção da aluna se deve, possivelmente, ao fato de que o colégio era
conhecido anteriormente como uma escola técnica de cursos na área de Agrárias, mas que
mudou de nome e ampliou para outros cursos técnicos, como os da área de Meio Ambiente
e Saúde. Outra aluna nos relatou que gostaria de estudar nesse colégio e com a professora
que orientou os projetos.
Desta forma, destacamos o quanto uma feira pode impactar na valorização do
contexto escolar para a comunidade, uma vez que essa visão pode ser limitada ou até mesmo
distorcida do que acontece na escola. Mais do que isto, ações como esta podem resgatar a
autoestima de alunos que não acreditam no seu potencial.
Mudanças de concepção também envolveu alunos do colégio que apresentaram os
projetos. Por exemplo, uma das alunas destacou que poderia ter se envolvido mais no projeto,
que sua participação foi “esfriando”, mesmo com o fato da família trabalhar com a
agricultura familiar e destacou a parte final do projeto do brigadeiro de banana:
Aluna 2: Na parte da apresentação... É, porque ali eu vi o quão grande era aquele
projeto, o quão grande... Tanto quanto a análise, quanto no que poderia ser feito, da
quantidade de extensão de banana, da produção da Bahia [que é estado que tem a
maior produção de banana do Nordeste]. Eu gostei bastante.
Além disso, outros alunos do colégio conversaram informalmente conosco sobre o
desejo de participar de projetos como esses no ano seguinte àquela feira. Este cenário é
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propício para que os alunos tenham maior interesse pela Matemática, contemplando um dos
objetivos das feiras de Matemática (REGIMENTO DA VI FEIRA NACIONAL DE
MATEMÁTICA, 2018).
Assim, as interações ocorridas durante as apresentações orais mudaram algumas
concepções sobre o colégio para alunos de outras escolas, bem como do próprio projeto para
os alunos que fizeram a exposição na feira, além do interesse de novos alunos em
participarem de projetos. Esse trecho reverbera uma possibilidade do quão importante
podem ser os projetos de modelagem, na concepção de Barbosa (2001), pois podem moldar
concepções sobre projetos, Matemática e a própria escola.
Com isto, notamos que parte dos alunos descobriram a energia lúdica ao realizar a
atividade matemática, conforme aponta Muniz (2016, apud. MUNIZ, 2017), pois
mobilizaram conhecimentos coflexivos para desenvolverem novas aprendizagens. Parte do
interesse dos alunos pela Matemática foi proporcionado por este processo, pois eles
aceitaram o convite para adentrarem na pesquisa realizadas nos seus projetos.
Considerações finais

Nos trechos destacados na seção anterior, percebemos o quanto a Matemática é
moldada por elementos culturais (BLUM; NISS, 1991) e como pode ser importante na
tomada de decisões e na autonomia dos alunos.
Destarte, no trecho do grupo do brigadeiro de banana, foi possível perceber o quanto
a apresentação pública do projeto de modelagem moldou a própria produção de
conhecimentos coletivos de modo reflexivo, o que aqui destacamos como coflexivo, pois os
alunos refletiram sobre os impactos que poderiam causar na comunidade. Além disso,
percebemos algumas mudanças nas concepções sobre o colégio, a Matemática e o projeto
de modelagem desenvolvido. Para isto, foi preciso organizar ideias para que as pessoas
compreendessem as informações a serem apresentadas, o que contribuiu para que os alunos
refletissem sobre as novas possibilidades que emergiram durante as apresentações orais,
como o fato de um avaliador da feira questionar sobre a elaborar de polpa de outras frutas
também utilizando os seus resíduos.
Por isso, entendemos que as apresentações orais dos projetos de modelagem podem
ser realizadas numa feira de Matemática, pois podem potencializar a importância e a noção
de produção de conhecimentos, incluindo os coflexivos. Acreditamos que estes aspectos
podem ser aprofundados em novos estudos que articulem a modelagem com as feiras de
Matemática.
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