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“A Modelagem Matemática, em seus vários aspectos, é um processo que alia teoria e 

prática, motiva seu usuário na procura do entendimento da realidade que o cerca e na 

busca de meios para agir sobre ela e transformá-la” 

Rodney Carlos Bassanezi (2014, p.17) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esse Guia Didático é o Produto Educacional elaborado a partir do 

desenvolvimento da Pesquisa de Mestrado intitulada: “Contribuições das 

representações semióticas para a aprendizagem da geometria analítica”; do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - 

EDUCIMAT/IFES. 

A ideia surgiu durante a fase de pesquisa e também como resultado dos 

grupos de estudos e debates, onde existe uma busca constante pelo 

crescimento e amadurecimento das questões de ensino e de aprendizagem, 

tanto de novos conteúdos como daqueles que já são trabalhados em sala de 

aula.  

O interesse é contribuir com o professor no planejamento e na execução das 

atividades com conteúdos que estejam adequados ao nível de aprendizado do 

aluno e que ele possa relacionar o que está aprendendo com seu cotidiano. 

Uma busca em tornar os momentos em sala de aula um ambiente de interesse 

e motivação.  

Esse guia didático está estruturado com três capítulos. O capítulo 1 com a 

introdução, o capítulo 2 com as aplicações e análise das atividades realizadas 

com os alunos e o capítulo 3 com as considerações finais. 

Após a aplicação das atividades, fizemos uma análise dos resultados 

desenvolvidos pelos alunos. Essa experiência mostrou-se enriquecedora no 

aspecto da aplicação como elemento de motivação e de contextualização ao 

trazermos exemplos do cotidiano para o ambiente escolar, prática importante 

na modelagem matemática. 

                                                                          Vitória - ES, 30 de julho de 2018   

                                                                                                  Jader de Oliveira  

                                                                                      Luciano Lessa Lorenzoni  

                                                                                   Alexandre Krüger Zocolotti                           
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO   

 

Uma sugestão para a aplicação desse Guia Didático é que no início do período 

letivo, ou no início da disciplina Geometria Analítica, o professor regente 

apresente para os alunos um problema de Modelo de Programação Linear com 

duas variáveis, como o exercício abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor não precisa dizer que o problema proposto é um Modelo de 

Programação Linear. Também pode utilizar um exemplo que esteja mais 

próximo da realidade dos alunos. 

O problema será resolvido ao longo do período letivo, enquanto o professor 

continua a desenvolver seu programa de Geometria Analítica: os conceitos e 

representações de ponto, reta, plano e as expressões de equações e 

inequações.  

Essa evolução de conteúdos e dos processos de resoluções dos exercícios  

são exemplificados ao longo das atividades que serão mostradas no próximo 

capítulo desse Guia Didático. 

Dois produtos P e Q contêm as vitaminas A, B e C nas quantidades 

indicadas no quadro abaixo:  

 

A última coluna indica a quantidade mínima para uma alimentação 

sadia,  e a última linha indica o preço de cada produto por unidade.  

Que quantidade de cada produto uma dieta deve conter para que 

proporcione uma alimentação sadia com o mínimo custo? 
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Os procedimentos seguidos para a aplicação das atividades e validação do 

trabalho desenvolvido pelos pesquisadores consistia em conduzir um conjunto 

de cinco atividades, aplicadas durante os meses de fevereiro e março de 2018 

com alunos do Curso Técnico de Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio, 

IFES/Campus Vitória – Espírito Santo.  

Durante o primeiro encontro, os participantes – 22 alunos com idades entre 17 

e 18 anos – resolveram, sem qualquer intervenção docente, dois problemas 

envolvendo sistemas lineares: no primeiro, os dados envolviam valores 

discretos, o que permitia a busca da solução por meio da tentativa e erro, já 

que o número de casos era pequeno; o seu segundo problema envolvia 

grandezas contínuas, o que demandou a utilização de conhecimentos sobre a 

resolução de sistemas 2 x 2 (Método da Adição ou da Substituição). A última 

atividade desse encontro consistia na identificação de regiões no Plano 

Cartesiano e foi conduzida pelo docente que ministra aulas de matemática 

nessa turma. 

No segundo encontro, com os alunos divididos em duplas, foi proposto um 

problema que envolvia o conhecimento de Programação Linear; ainda que os 

alunos não conhecessem tais métodos, a intenção era verificar se resolveriam 

(e como resolveriam) a situação proposta. Após cada dupla entregar sua 

resolução, o regente apresentou a solução utilizando a Programação Linear. 

O terceiro encontro – cada encontro tinha a duração de 100 minutos – foi 

totalmente destinado para que cada dupla resolvesse um único problema 

utilizando as técnicas discutidas no encontro anterior. 

No último encontro foi feita a avaliação das ações, com os participantes 

respondendo a um questionário com cinco questões abertas e que discutiam as 

técnicas e os assuntos trabalhados durante os três encontros anteriores. 

De maneira geral costumamos ver alunos que não aprendem determinados 

conteúdos, pois, não conseguem ver sua utilização em outras áreas de suas 

vidas ou não fazem uma conexão entre o que já sabem e o que estão 

aprendendo. 
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É muito importante que o aluno seja participante e que possa opinar, trazer 

sugestões e contribuições na hora de estabelecer as atividades que 

desenvolverão juntos: professores e alunos. 

O ensino não deve ser resumido aos conteúdos previstos e sim constituir uma 

busca maior, no sentido da participação, questionamento, debate, que busque 

alternativas para que todos possam participar e realizar o que for proposto e 

discutido pelo professor e pela turma.  
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CAPÍTULO 2: APLICAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES   

 

Estas são atividades aplicadas na pesquisa bem como a análise dos resultados 

obtidos. 

2.1) Primeira Questão 

Em uma padaria são vendidos apenas dois tipos de doces: 

 - Quindins, que são vendidos em embalagens com cinco unidades, ao custo de 

𝑅$ 7,00; 

 - Brigadeiros, que são vendidos em embalagens com seis unidades, ao custo de 

𝑅$ 5,00. 

Uma pessoa deseja comprar exatamente cinco embalagens e vinte e oito unidades de 

doces. 

a) É possível efetuar essa compra? Justifique sua resposta. 

b) Se for possível efetuar essa compra, qual valor será gasto? 

 

Qual foi o nosso objetivo com essa questão? 

 É natural que ao lerem um problema como esse, pessoas que tiveram uma 

formação que priorizou o estudo da Álgebra, montassem o sistema: 

{
Q + B = 5

5Q + 6B = 28
 

Sendo 𝑄 a quantidade de embalagens de quindim, e 𝐵, a quantidade de 

embalagens de brigadeiro; e a partir da “manipulação” das equações, obter a 

resolução do sistema. 

De certo modo, montar o sistema {
Q + B = 5

5Q + 6B = 28
, é criar um modelo, nos 

termos de Bassanezi (2014). 

Entretanto, esse problema pode ser resolvido sem a montagem desse sistema. 

Como 𝑄 e 𝐵 são números naturais e, de certo modo, “números pequenos”, o 

método de “tentativa e erro” também é um caminho viável. 
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Por isso, ao propormos a questão, nosso objetivo era observar qual método 

resolutivo seria usado pelos participantes. Como nossa atuação acontecia em 

turma que estava estudando Geometria Analítica, era natural acreditarmos que 

a opção da maioria fosse o processo “algébrico” via a montagem e a resolução 

de um sistema. E, caso isso se confirmasse, estávamos preparados para 

apresentar o processo de tentativa e erro, discutindo as vantagens e 

desvantagens de cada um dos processos resolutivos.. 

Os Resultados Obtidos e Sua Análise  

Participaram dessa atividade 22 alunos que a responderam de forma individual. 

A maioria absoluta das respostas apresentadas nos registros (16), não traziam 

justificativas: ainda que corretas, as respostas não explicitavam os caminhos 

percorridos. 

Somente durante a discussão realizada após a atividade e diante da 

“provocação” do professor é que alguns alunos manifestaram a “metodologia 

empregada”. 

 Depoimento do Aluno 1:  

“Partindo do pressuposto que é possível efetuar essa compra, fiz 

múltiplos de 5 e de 6 e os escrevi: 5, 10, 15, 20, 25 e 6, 12, 18, 24, 30. 

Tentei somar esses conjuntos de forma que desse 28. É possível e o valor 

dá R$ 29,00” 

Depoimento do Aluno 2:  

“As caixas de Quindins tem 5 unidades e as de brigadeiro 6, chamei de X 

caixas de quindins e Y as caixas de brigadeiros e tinham que dar 28 

doces. Fiz o sistema:  

{
𝑿 + 𝒀 = 𝟓

𝟓𝑿 + 𝟔𝒀 = 𝟐𝟖
 

Resolvi por substituição.” 
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As situações descritas pelos alunos é o que no modelo de Bassanezi (2014) 

equivale às etapas de experimentação, a abstração e a validação das soluções 

propostas. 

Três alunos optaram pelo método algébrico: montaram o sistema e o 

resolveram. A figura 1  apresenta a solução do aluno “Giovani1”.  

Figura 1- Resolução feita pelo aluno Giovani 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Por fim, outros três alunos, ainda que tenham se valido da “tentativa e erro”, 

não o fizeram de modo direto: na verdade, cada um dos três, ao seu modo, 

procurou elementos que os permitisse restringir, ainda mais, o universo de 

hipóteses a serem “tentadas”. As figuras 2, 3 e 4, com as soluções dos alunos 

Peterson, Luciana e Geraldo, respectivamente, são apresentadas abaixo: 

 

                                                           
1Os nomes originais dos alunos foram alterados 
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Figura 2- Resolução elaborada pelo aluno Peterson 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

 

Figura 3 - Resolução apresentada pela aluna Luciana 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Figura 4 - Resolução apresentada pelo aluno Geraldo 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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Ao “transformar” o problema proposto em linguagem natural para linguagem 

matemática, esses alunos fizeram, segundo Duval (2009), uma transformação 

de registros chamada de conversão.   
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2.2) Segunda Questão 

O Brasil foi pioneiro na utilização de carros bicombustíveis, ou seja, veículos que 

podem ser abastecidos com gasolina ou com álcool.  

Considere que, em um determinado posto de combustíveis, o preço de dois litros de 

gasolina com mais quatro litros de álcool é 𝑅$ 20,32. Também sabe-se que um litro de 

gasolina juntamente com doze litros de álcool é vendido por 𝑅$ 41,36. 

Nesse posto, quanto custa o litro de cada um desses combustíveis?  

Qual foi o nosso objetivo com essa questão? 

Se compararmos essa questão com a anterior, podemos perceber que o seu 

grau de complexidade é maior, pois agora o “universo de possíveis respostas” 

não é tão limitado quanto antes: se o número de embalagens de cada um de 

doces era um número natural (e menor que 5), o preço de cada combustível é 

um racional (ainda que limitado a duas casas decimais). Esse fato “pode 

impedir” ou “pode desestimular” o uso de métodos como, por exemplo, a 

tentativa e erro. 

Além disso, a situação problema proposta exige uma atenção maior quanto à 

leitura e a interpretação do texto, principalmente no que envolve a escolha das 

“incógnitas” a serem trabalhadas: ainda que as informações citem quantidades 

abastecidas, o cerne da questão está no valor cobrado por litro de cada 

combustível. 

Quanto a resolução, mesmo que a “tentativa e erro” não possa ser descartada, 

é sabido que a grande quantidade de possibilidades de respostas a serem 

“testadas” a tornam um método questionável. 

Assim, parece-nos natural que o pensamento se volte para a montagem de um 

sistema linear que “modele” o problema. Essa era o nosso objetivo: verificar 

como os alunos resolveriam essa questão. 

Todos os 22 alunos resolveram a questão a partir da montagem e resolução de 

um Sistema de Equações Lineares. Quanto à montagem desses sistemas, vale 

lembrar o que Duval (2009) destaca com relação às diferentes formas de 

representações e sua importância para as atividades de tratamento. Para essa 

atividade de cálculo a representação por meio de sistemas lineares pareceu 



20 
 

mais natural para os alunos que tem uma formação com uma grande carga de 

conteúdos de álgebra. 

Apenas dois alunos não chegaram à resposta correta (preço do litro do álcool: 

𝑅$ 3,12 e preço do litro da gasolina: 𝑅$ 3,92). Vale destacar que, em ambos os 

casos, o sistema foi montado de forma correta, estando o erro ligado ao 

processo de resolução desse mesmo sistema. As figuras 5 e 6  apresentam as 

resoluções dos alunos dos alunos Vilmar e Tatiana:  

Figura 5 - Resolução apresentada pelo aluno Vilmar 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

 

 

 



21 
 

Figura 6 - Resolução apresentada pela aluna Tatiana 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Acreditamos que, caso esses dois alunos tivessem compreendido a “última” 

etapa do ciclo de modelagem proposto por Bassanezi (2014) – TESTAR AS 

SOLUÇÔES ENCONTRADAS NO MODELO – provavelmente, teriam 

percebido que os valores encontrados eram inválidos, o que lhes permitiria 

retornar ao processo de resolução. 

Quanto à passagem da linguagem natural para a linguagem algébrica, o que 

Duval (2009) chama de conversão, gostaríamos de destacar que todos os 

alunos foram capazes de identificar corretamente as incógnitas com as quais 

deveriam trabalhar. Entretanto, a representação dessas incógnitas foi 

divergente: 10 (dez) alunos optaram por representá-las com as letras x e y, o 

que remonta às ideias ligadas ao plano cartesiano. 
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Figura 7 - Resolução apresentada pela aluna Vitória 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Outros alunos, entre eles a aluna Agnes, optaram pelo uso de outras letras 

para a representação de cada uma das incógnitas.  

Figura 8- Resolução apresentada pela aluna Agnes 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Acreditamos que, ao usarem outras letras diferentes dos tradicionais 𝑥 e 𝑦, 

muitos alunos durante a fase de abstração, segundo o modelo de Bassanezi 

(2014) realizam a sua “seleção de variáveis” de maneira pessoal ou singular.  

Após a conversão, a resolução dos sistemas propostos envolveu os processos 

conhecidos como “método da substituição” e “método da adição”. 
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Figura 9- Método da Substituição feito pelo aluno Ricardo 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Figura 10- Método da Adição usado pelo aluno Antônio 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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Os métodos de resolução dos sistemas por substituição ou adição não mudam 

o sistema semiótico, no caso o algébrico, segundo Duval (2009), 

caracterizando um tratamento.  

Em certa medida, os resultados obtidos com essa atividade eram “esperados”: 

como o ensino da Matemática, em muitas escolas, ainda está centrado no 

ensino de algoritmos ligados à Álgebra, pensar a busca de soluções que 

utilizem, por exemplo, a geometria, não nos parece fazer parte da prática 

escolar vigente. 

Como a Geometria Analítica associa Álgebra e Geometria, era necessário que 

fizéssemos a interpretação geométrica das expressões algébricas que 

pretendíamos usar no Modelo de Programação Linear. Nas palavras de Duval 

(2009), precisávamos fazer a Conversão. Para isso, planejamos e aplicamos a 

terceira questão, que apresentamos a seguir.  
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2.3) Terceira Questão 

Vale lembrar que a nossa proposta envolvia o ensino do Modelo de 

Programação Linear para alunos de uma turma de Ensino Médio. 

Normalmente. o Modelo de Programação Linear é trabalhado (ensinado) para 

turmas de cursos do Ensino Superior como, por exemplo, a Engenharia e a 

Administração, ensinado em disciplinas como Pesquisa Operacional.Por isso, 

um dos pressupostos, nesses casos, é que o aluno já tenha discutido questões 

envolvendo a resolução de inequações com duas variáveis (elemento bastante 

utilizado nos processos de resolução do Modelo de Programação Linear, dada 

as restrições normalmente colocadas pelos problemas). Mas, no nosso caso, 

esse  “pressuposto” não poderia ser assumido: os participantes eram alunos de 

uma turma de Ensino Médio e que ainda não havia estudado a inequações com 

duas variáveis. 

Por isso, nessa atividade, procuramos discutir a representação, no Plano 

Cartesiano, de três situações em particular: 

i) de uma equação linear com duas incógnitas; 

ii) a representação de inequações com uma variável; 

iii) a representação de inequações com duas variáveis. 

Nossa preocupação, nesses casos, era com a Conversão, nos termos de Duval 

(2009), o que, certamente, exige uma maior atenção do aluno. 

Por exemplo: 

✓ Se pensarmos em números reais, a representação gráfica de 𝑥 ≥  0 é:  

Figura 11 - Representação na reta real de x ≥ 0 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

✓ Porém, se pensarmos no Plano Cartesiano, essa mesma expressão é 

representada do seguinte modo: 



26 
 

Figura 12- Representação no plano de x ≥ 0 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Nossa “preocupação” era evitar que essa mudança de “domínio” – de uma 

representação unidimensional para uma representação bidimensional – não 

fosse um “obstáculo” a ser superado exatamente no momento do ensino do 

Modelo de Programação Linear. Ou seja, nossa intenção foi desenvolver o 

“ferramental matemático” que seria usado no Modelo de Programação Linear. 

Para isso, elaboramos essa atividade com sete exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Represente, no Plano Cartesiano, cada uma das expressões abaixo. 

a) 2𝑥 + 3𝑦 = 6 

b) 𝑥 ≥ 0 

c) 𝑦 < 0 

d) {
𝑥 ≥ 0
𝑦 ≥ 0

 

e) 3𝑥 + 4𝑦 < 12 

f) 5𝑥 − 2𝑦 ≥ −10 

g) {
3𝑥 + 𝑦 ≥ −3
6𝑥 − 𝑦 ≤ 12

 

 



27 
 

A análise de cada um desses exercícios será feita separadamente.  

a) 2𝑥 +  3𝑦 = 6 

Apenas um, entre os 21 participantes presentes no dia em que a atividade foi 

aplicada, errou esse exercício: mesmo tendo calculando de modo correto as 

interseções com os eixos coordenados, ele cometeu o equívoco de representá-

las como um único ponto (e não como dois pontos distintos). 

Figura 13 - Representação feita pelo aluno Marcos 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Interessante notar que o aluno consegue resolver a parte algébrica e não 

consegue interpretar, geometricamente, o resultado obtido.  

Uma representação que nos chamou a atenção foi a feita pelo aluno Franco: 

Figura 14 - Representação feita pelo aluno Franco 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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Na nossa primeira análise, dissemos que o aluno Franco havia errado a 

questão. Entretanto, somente após a análise dos outros exercícios resolvidos 

por esse mesmo aluno é que percebemos que ele “inverte” a posição 

“tradicional” dos eixos coordenados. Chegamos a conclusão de que a 

representação não está errada. 

Outros cinco alunos apresentaram, na nossa opinião, Conversões Incompletas, 

pois usaram um segmento de reta ao invés de uma reta. Um exemplo de 

Conversão Incompleta foi apresentado pelo aluno Antônio: 

Figura 15 - Representação feita pelo aluno Antônio 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

b) x ≥ 0: 

Nesse caso, apenas 7 (sete) participantes representaram corretamente a 

região. 

Figura 16 - Representação feita pelo aluno Fabrício 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

A grande maioria utiliza a representação “unidimensional” ao invés do 

“bidimensional” (solicitado no enunciado) 
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Figura 17 - Representação unidimensional apresentada pelo aluno Alex 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Gostaríamos de destacar a representação feita pelo aluno Antonio: 

Figura 18 - Representação com linguagem natural e gráfica 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

O aluno sabe a região a ser representada, porém, para representá-la utiliza a 

linguagem natural associado à imagem “gráfica”. Os resultados da aplicação 

dessa atividade mostram que nossa preocupação tinha fundamento. 

c) 𝑦 < 0: 

Nesse exercício, de modo geral, os erros e acertos foram os mesmos 

apresentados no exercício b: representação combinando linguagem gráfica e 

natural, a representação unidirecional e a troca dos eixos coordenados. Por 

isso, optamos por não os analisar em detalhes, já que o fizemos anteriormente. 

c) {
𝑥 ≥ 0
𝑦 ≥ 0

 

Nesse exercício, 12 alunos representaram de modo correto a região solicitada, 

6 erraram a representação e 3 não fizeram qualquer tipo de representação. 
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Quanto aos alunos que acertaram a questão, destacamos as representações 

feitas pelos alunos Antônio e Geraldo. 

Figura 19- Representação feita pelo aluno Antônio 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Nessa, como nas anteriores, o aluno, talvez por não se sentir seguro em usar a 

representação gráfica, optou por usar a linguagem natural. A sua resposta 

escrita “todo o primeiro quadrante bem como da parte positiva do eixo das 

abscissas e da parte positiva do eixo das ordenadas”, a nosso ver, mostra que, 

para ele, a representação gráfica é “insuficiente” para expressar todo o 

conjunto de pontos.  

Entendemos que o aluno Antônio não possui segurança de que a linguagem 

gráfica, sem o auxílio da linguagem natural, seja capaz de expressar tudo 

aquilo que deveria. 

Figura 20- Representação feita pelo aluno Geraldo 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

A resolução do aluno Geraldo também nos chamou a atenção: diferente do 

aluno Antônio, que recorreu à linguagem natural, ele optou apenas pelo uso da 

linguagem gráfica. Ou seja: fez a conversão.  
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Porém, vale destacar o uso do símbolo do infinito - ∞ - que normalmente não é 

usado quando da representação do Plano Cartesiano. Acreditamos que, ao 

inseri-lo, o aluno quis passar a ideia de que a região indicada por um outro 

símbolo - ∗ - se estenderia de modo “infinito” ao longo dos eixos, começando 

do zero e seguindo na direção positiva de cada um dos eixos.  

Cremos que ambos, Antônio e Geraldo, possuem a mesma “insegurança” 

quanto à linguagem gráfica. Entretanto, enquanto o primeiro busca o “apoio” da 

linguagem natural, o segundo busca, na linguagem matemática, um modo de 

representar suas ideias. 

Quanto aos erros cometidos, o mais frequente foi a não identificação da região 

limitada: alguns alunos marcaram apenas parte dos eixos – uma identificação 

apenas linear – e outros fizeram associações distintas, sem qualquer 

significado que pudéssemos identificar. Um desses alunos foi Marcos, cuja 

representação apresentamos a seguir. 

Figura 21- Representação feita pelo aluno Marcos 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Ao planejarmos nossas intervenções, acreditávamos que seria necessário um 

trabalho a respeito das representações das inequações de duas variáveis no 

Plano Cartesiano  pois, normalmente, estas são estudas apenas como parte da 

Geometria Analítica (algo que esses alunos, teoricamente, ainda não haviam 

estudado).  

Porém, essa hipótese poderia não se provar por isso na prática. Foi por esse 

motivo que inserimos as letras e, f e g, que tratam, exatamente, da 

representação, no Plano Cartesiano, de inequações (e de sistemas de 

inequações) com duas variáveis.  
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E, de fato, a experiência mostrou que nossa hipótese estava correta: nenhum 

dos participantes foi capaz de representar, corretamente, ao menos um desses 

exercícios. Por isso, na aula seguinte a aplicação dessa atividade, o professor 

da turma optou por trabalhar cada um dos exemplos propostos. Vale lembrar 

que, além de ser um conteúdo que, normalmente, seria estudado pelos 

participantes durante o ano letivo, as representações propostas nessa atividade 

seriam necessários para as etapas seguintes, que envolvem a resolução de 

problemas de Programação Linear. 

Figura 22- Resolução da Atividade 3 feita pelo Professor Regente 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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2.4) Quarta Questão 

Diferentes autores afirmam ser “conveniente” identificar os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre um dado assunto antes de iniciar o seu processo de 

ensino e aprendizagem. 

Por isso, inicialmente, propusemos aos participantes a resolução do problema 

a seguir, que envolve o Modelo de Programação Linear, sem citar do que se 

tratava. Nossa intenção era observar como resolveriam a questão de “modo 

livre”. Será que alguma resolução usaria as etapas (ou parte) do ciclo de 

Modelagem proposta por Bassanezi (2014)?  Na “matematização”, será que os 

alunos usariam o que vinha sendo estudado? 

Apresentamos a seguir as resoluções apresentadas pelos 10 participantes 

presentes à essa etapa. Permitimos que o trabalho fosse realizado em duplas 

de livre escolha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João tem duas irmãs, Maria e Luísa; ele gosta muito de sair com suas irmãs mas com um porém: sai 

com apenas uma por vez – os três nunca saem juntos.  

Ao longo dos anos, João descobriu que: 

✓ Maria, elegante, gosta de frequentar lugares sofisticados, mais caros, de modo que 

uma saída de três horas custará 240 reais; 

✓ Luísa, mais simples, prefere um divertimento mais popular, de modo que, uma saída 

de três horas custará 160 reais; 

✓ seu orçamento permite dispor de 960 reais mensais para diversão; 

✓ seus afazeres escolares lhe dão liberdade de, no máximo, 18 horas e 40000 calorias 

de sua energia para as saídas com as irmãs; 

✓ cada saída com Maria consome 5000 calorias, mas com Luísa, mais alegre e 

extrovertida, gasta o dobro; 

✓ ele gosta de sair com as duas com a mesma intensidade. 

Como o jovem deve planejar sua vida social para obter o número máximo de saídas com as irmãs? 
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A seguir, apresentamos e analisamos as resoluções de cada uma das cinco 

duplas que participaram dessa etapa: 

- Dupla 1: Alunas Alice e Vitória.  

Inicialmente a dupla faz uma consideração errada: afirmou que o número de 

saídas com uma delas deveria ser o mesmo, o que não foi dito no texto. 

Partindo dessa premissa e sabendo que João possuía 18 horas livres, 

afirmaram que ele teria, no máximo, 3 saídas com cada irmã (na verdade, 

nesse caso, o número máximo seria 6). E foi usando esse raciocínio “errado” 

que a dupla descartou a ideia de 3 saídas com cada uma e concluiu que João 

poderia sair, no máximo, duas vezes com cada uma delas. 

Além da interpretação errônea, chama a atenção a opção da dupla pela 

manutenção do registro em linguagem natural. Dado o “percurso matemático” 

já vindo pela dupla, era natural esperar, ao menos, o uso da linguagem 

algébrica para a “Modelação” do problema posto. 

Figura 23- Resolução apresentada pelas alunas Alice e Vitória 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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- Dupla 2: Alunos Franco e Agnes. 

Essa dupla também fez suposições iniciais erradas, ignorando algumas 

restrições e considerando que o maior limitador fosse o número de calorias. O 

orçamento e o tempo disponível, também são restrições (limitadores) 

igualmente importantes e não foram levadas em conta pela dupla. Isso levou a 

conclusão errada de que João poderia sair apenas duas vezes com cada irmã. 

Não tivemos a oportunidade de questionar a dupla sobre a consideração feita: 

cremos que 

Também nessa dupla, como na anterior, chama a atenção a opção pela 

manutenção dos registros em linguagem natural. 

Figura 24- Resolução apresentada pelos alunos Agnes e Franco 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

- Dupla 3: Alunos Antônio e Alex 

Na resolução apresentada por essa dupla conseguimos identificar algumas 

etapas do ciclo de modelagem proposta por Bassanezi (2014):  

experimentação, abstração e resolução do modelo. 

Concluímos que essa dupla “chegou ao resultado”, mas não resolveu o 

problema, já que a método e as considerações que fizeram, se aplicados em 

outros problemas dessa mesma natureza, podem não levar à resposta 
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esperada. Talvez, apenas por coincidência, chegaram ao resultado. Porém, 

nem sempre coincidências ocorrem, e acreditamos que se aplicassem o 

mesmo método, com os equívocos cometidos, em outros exercícios, não 

conseguiriam resolvê-los.  

Para resolver o problema proposto era necessário a construção de um modelo 

que o envolvia três inequações (e não equações), como apresentada pela 

dupla. Entendemos que a dupla, talvez pela familiaridade com as equações e 

pela pouca experiência com as inequações, optou pela primeira, ao invés da 

segunda, ao realizarem a sua Conversão. Sobre essa conversão apresentada, 

não ousamos chamá-la de incompleta: no nosso entender, ou ela está errada, 

ou, nos termos de Duval (2014), ela não ocorreu. 

Além dessas observações a respeito da Conversão, também pudemos 

perceber que a dupla desprezou (ou abandonou) a restrição de tempo colocada 

no problema. Infelizmente, também não tivemos de questionar a dupla a esse 

respeito, porém nos chamou a atenção desse constante abandono de 

restrições ou de privilégio de uma restrição em detrimento de outras: de modo 

ou de outro, todas as três duplas até aqui analisadas fizeram isso. Podemos 

supor que o trabalho com restrições, algo inerente aos Problemas de 

Programação Linear, não seja do cotidiano dos alunos. Transcendendo e 

relembrando a necessidade de aproximar o ensino de Matemática à realidade 

dos alunos, recordamos que, muitas vezes, os problemas de Matemática, 

propostos em sala, são ideais e sempre possuem solução. A falta de discussão 

sobre problemas sem solução ou com diversas soluções pode contribuir para 

esse modo de agir dessas três duplas. 
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Figura 25- Resolução apresentada pelos alunos Antônio e Alex 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

- Dupla 4: Alunos Geraldo e Peterson 

Diferente das demais, essa dupla já fez a conversão dos registros em 

linguagem natural para os registros em linguagem algébrica usando 

inequações, o que mostra uma “evolução” em relação, por exemplo, à dupla 

anterior. Entretanto, também desprezaram restrições: nesse caso, não levaram 

em conta a restrição de tempo e de que o número de saídas com cada uma 

das irmãs não poderia ser um número negativo.  

Porém, ao fazerem a Conversão da linguagem algébrica para a linguagem 

gráfica,abandonaram as inequações, talvez por ainda não se sentirem seguros 

quanto à sua representação gráfica, e trabalharam com equações. Interessante 

notar que a solução encontrada, de fato, é a solução esperada, mas com 

procedimentos errôneos.  
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Figura 26 - Resolução apresentada pelos alunos Geraldo e Peterson 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Figura 27 - Resolução gráfica apresentada pelos alunos Geraldo e 
Peterson 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

- Dupla 5: Alunos Marcos e Bianca 

Essa foi outra dupla que também fez a conversão dos registros em linguagem 

natural para a algébrica usando inequações. Porém, assim como os demais 

grupos, não levaram em consideração restrições importantes como o tempo e a 

não negatividade das incógnitas. 

Além disso, durante o tratamento em linguagem algébrica, procurando resolver 

o problema, manipularam as inequações como se fossem inequações, 

cometendo alguns equívocos que alterariam, de modo significativo, o 

encaminhamento da solução.  Mais uma vez, para nós, fica a impressão de 

essa dupla chegou ao resultado correto, mas não resolveu o problema, já que 

os procedimentos adotados estão errados. 
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Na busca por um caminho para resolver o Sistema de Inequações montado, 

adaptaram o “método da adição”, cometendo erros de sinais algébricos e de 

desigualdades. Os resultados acabam sendo encontrados por “coincidência”, 

mas sem resolver o problema. 

Figura 28 - Resolução apresentada pelos alunos Marcos e Bianca 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Assim que todas as duplas entregaram as resoluções, o professor regente 

resolveu a questão, enfatizando que as condições colocadas deveriam ser 

expressas por meio de inequações e que todas as restrições deveriam ser 

consideradas. Durante esse processo, o mostrou teve a oportunidade de 

mostrar que o problema possuía várias soluções, mas que apenas uma seria a 

considerada a solução ótima.  

A aplicação dessa atividade mostrou-nos que a conversão entre os registros na 

linguagem natural para os registros algébricos e gráficos, necessários para a 

resolução de problemas de Programação Linear, pode contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem da Geometria Analítica. 
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2.5) Quinta Questão   

Essa Quinta Atividade foi planejada para que cada dupla resolvesse um único 

problema envolvendo o modelo de programação linear, utilizando as técnicas 

discutidas no encontro anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro duplas não fizeram a Atividade Quatro (não estavam na Escola) e não 

assistiram a aula seguinte da discussão e correção do exercício. Os erros cometidos 

assemelhavam-se aos cometidos na Quarta atividade.  

 

Figura 29 - Resolução apresentada pelos alunos Rômulo e Oscar 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

Dois produtos P e Q contêm as vitaminas A, B e C nas quantidades 

indicadas no quadro abaixo:  

 

A última coluna indica a quantidade mínima para uma alimentação 

sadia, e a última linha indica o preço de cada produto por unidade.  

Que quantidade de cada produto uma dieta deve conter para que 

proporcione uma alimentação sadia com o mínimo custo? 
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Por isso não as analisaremos. 

Três grupos fizeram a Atividade Quatro, mas não utilizaram as inequações, que 

representam as restrições do problema, em suas representações algébricas e 

nem as utilizaram em suas representações gráficas, tratando as condições do 

problema como igualdades. 

 

Figura 30 - Resolução apresentada pelos alunos Vilmar e Alex 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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Figura 31 - Resolução apresentada pelos alunos Alice e Franco 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

 

 

Buscavam uma resposta e não a melhor solução, a solução ótima do problema. 

Duas duplas fizeram o uso das inequações nos registros algébricos e gráficos, 

na busca da solução ótima. 
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Figura 32 - Resolução apresentada pelos alunos Antonio e Marcos 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 
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Figura 33 - Resolução apresentada pelos alunos Geraldo e Peterson 

 

Fonte: Acervo do próprio autor, 2018. 

 

 

Esses alunos apropriaram-se dos conceitos de Modelo de Programação Linear, 

de Geometria Analítica e de diferentes registros de representações para a 

resolução do problema proposto. 
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2.6) Avaliação da Intervenção Desenvolvida 

No último encontro foi feito a avaliação das ações, com os participantes 

respondendo a um questionário com cinco questões abertas e que discutiam as 

técnicas e os assuntos trabalhados durante a aplicação das cinco atividades 

detalhadas no capítulo anterior. 

 

1) Durante a resolução das questões propostas você utilizou uma “série 

de ferramentas matemáticas”. Quais foram as “ferramentas que você 

utilizou? 

 

2)  Quais dificuldades você enfrentou para resolver as questões? 

 

3) Como estudante, o fato de ter participado dessa pesquisa lhe trouxe 

algum benefício? 

 

4) Na sua opinião, os assuntos / conteúdos abordados durante as 

atividades estão distantes dos conteúdos estudados regularmente 

durante as aulas de matemática? 

 

5) Os problemas tratados, de certo modo, abordavam “situações reais” ou 

“próximas da real” que foram tratadas a partir da Matemática. Você 

concorda com essa afirmativa? Qual a sua opinião a respeito disso? 

Questão 1 - Os alunos destacaram como principais “ferramentas matemáticas” 

utilizadas para a resolução das questões propostas a “lógica” (no sentido do 

raciocínio usado para identificar as variáveis, interpretar os problemas, buscar 

as soluções) e os sistemas de equações. 
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Questão  2 -  Quanto as dificuldades para resolver as questões os alunos 

destacam a modelagem utilizando a Geometria Analítica, a representação das 

desigualdades. Após isso a interpretação do enunciado, como na Atividade 

Quatro, em que não havia restrição para que o número de saídas do João com 

cada irmã fosse diferente, e a maioria dos alunos achou que essa era uma 

condição necessária, levando a resultados errados na solução do problema 

proposto. 

Isso confirma a nossa expectativa inicial de que os alunos teriam dificuldades 

em resolver problemas com modelos de Programação Linear devido a falta de 

alguns conceitos de Geometria Analítica. 

 

Questão 3 – Com relação ao fato de terem participado da pesquisa, os alunos 

foram unânimes em responder que isso trouxe benefícios a eles principalmente 

a experiência de poderem resolver problemas de maneiras diferentes. 

Nós, pesquisadores, não explicamos a teoria de aprendizagem de Duval para 

os alunos, mas o que eles chamavam de formas diferentes de resolver os 

problemas, passa pelos diferentes registros que eles mesmos utilizaram como 

a  linguagem natural, a algébrica, a gráfica ou figural em determinados 

instantes. 

 

Questão 4 – Sobre os assuntos/conteúdos abordados estarem distante do 

programa regular da disciplina de matemática, todos os alunos concordaram 

que os assuntos não estavam fora ou distantes do conteúdo regular da 

disciplina. Eles viram as atividades como uma forma diferente de abordar os 

assuntos e resolver os problemas. 

 

Questão 5 – Perguntava se os problemas tratados a partir da matemática 

abordavam “situações reais” ou “próximas do real”.  
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Todos os alunos concordaram que as atividades tratavam de situações reais ou 

próximas do real e isso despertou o interesse dos alunos na resolução dos 

problemas propostos. 

Nas palavras de alguns  alunos, eles viram a “aplicação” da matemática 

aprendida na escola. 

Esse é um objetivo importante a ser atingido na aplicação da modelagem 

matemática na perspectiva de Bassanezi (2014). 
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CAPÍTULO 3: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante esse trabalho de pesquisa tive a oportunidade de conhecer e aplicar 

metodologias que auxiliam o processo de ensino e de aprendizagem. Essa 

formação é de fundamental importância para minha atuação profissional, pois 

minha formação inicial é em Engenharia Elétrica, onde atuo a mais de vinte e 

cinco anos. Ao longo desse tempo, atuei como docente de Matemática, 

Eletricidade, Eletrônica e Automação em instituições, públicas e privadas, de 

Ensino Médio, Médio Técnico, Tecnológico e Superior. 

Utilizar várias áreas da Matemática - Álgebra, Trigonometria, Geometria, 

Cálculo Diferencial e Integral - já era uma prática comum dentro da minha 

atuação como engenheiro. 

Como professor entendo que devo contribuir para o processo de aprendizagem 

de vários alunos, de idades diferentes, em diversos cursos desde o nível médio 

à graduação também deveria ser alguém que motivasse e incentivasse tantas 

pessoas com expectativas e objetivos diferentes, o que, para um Engenheiro, é 

uma experiência totalmente nova e desafiadora. 

Tive que procurar diferentes metodologias, novas práticas, novos saberes 

como se estivesse iniciando uma nova atividade profissional.   

Os professores do Curso de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

(EDUCIMAT) apresentaram-me diversas metodologias, vários pensadores da 

área de Educação e, mais especificamente, referenciais teóricos da área de 

matemática. 

Com esses novos conhecimentos e com a cooperação dos professores 

orientadores, pude aprender a preparar atividades didáticas com critérios e 

intencionalidade, procurando atingir cada um dos objetivos específicos 

definidos no início da pesquisa de Mestrado. 

A oportunidade de aplicar a pesquisa dentro da própria instituição de ensino em 

que trabalho foi um motivador, além de um fator de constante preocupação em 

como seria a reação dos alunos durante as atividades que foram planejadas. 
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Uma grande limitação na aplicação da pesquisa foi o tempo. Três meses foram 

disponibilizados para planejar e selecionar as atividades, escolher o grupo de 

alunos que iriam participar, aplicar as atividades propostas e analisar os 

resultados obtidos.     

Desenvolver as atividades durante todo um ano letivo, acredito, permitiria 

explorar uma quantidade maior de conteúdos e obter um acervo maior de 

produções dos alunos para posterior análise. 

Quanto ao objetivo do trabalho, investigar se a resolução de problemas de 

Modelos de Programação Linear contribui para o processo de ensino e de 

aprendizagem de Geometria Analítica em uma turma de Ensino Médio, 

acreditamos que possamos dizer que sim: a Programação Linear pode ser 

usada como um elemento de motivação ou de contextualização para a 

Geometria Analítica. 

Durante todo o trabalho, procuramos sempre partir dos conhecimentos prévios 

dos alunos, permitindo que resolvessem o problema que era proposto a partir 

do que já sabiam (e de uma livre interpretação). Foi assim que, por exemplo, 

pudemos perceber que os participantes não se limitam a processos algébricos 

para resolver problemas como o que propusemos na primeira atividade: vê-los 

libertos, buscando diferentes soluções, mostra que o ensino de Matemática, ao 

menos para esses alunos, não parece se restringir ao ensino da Álgebra.  

Em seguida, para investigar como os participantes desenvolveriam atividades 

de representação de equações e inequações de até duas incógnitas em um 

Plano Cartesiano, propusemos os exercícios da Terceira Questão. 

Acreditávamos que nessa etapa os alunos apresentariam uma maior 

dificuldade. E a análise dessa atividade confirmou o que esperávamos: os 

alunos não conseguiram resolvê-las.  

No nosso planejamento inicial, havíamos previsto isso: que não poderíamos 

propor, “logo de cara”, um problema de Programação Linear, já que questões 

desse tipo demandam conhecimento a respeito de inequações. A aplicação da 

atividade confirmou e pudemos prossegui com a nossa proposta. 



50 
 

Somente na Quarta Atividade aplicamos, de fato, um problema de 

Programação Linear. Nela, verificamos que os alunos usavam diferentes 

registros de representação semiótica como a linguagem natural, a algébrica e a 

geométrica, na tentativa de resolvê-los. 

Observamos que a falta de conhecimento para representar inequações em um 

Plano Cartesiano torna-se um obstáculo para que os alunos do Ensino Médio 

resolvam problemas de Modelos de Programação Linear. 

A Quinta Questão foi desenvolvida como um problema no modelo de 

programação linear, para que os alunos resolvessem utilizando as técnicas 

discutidas anteriormente. 

As diversas representações feitas pelos participantes ao longo das atividades 

mostram aquilo que Duval (2014) afirma: utilizar diferentes tipos de registros 

semióticos mostra uma evolução quanto ao conhecimento matemático. Nesse 

sentido, acreditamos que os participantes, à medida que a intervenção foi feita, 

foram adquirindo novos conhecimentos matemáticos, dado a diversidade de 

representações que utilizavam para representar suas ideias.  

Por fim, fica a certeza de que se faz necessário integrar as “Matemáticas” 

Escolar e Cotidiana. Sobre isso, acreditamos a Programação Linear pode 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica, 

trazendo as restrições impostas por um mundo real, para o universo de um 

mundo escolar ideal.  
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