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RESUMO

Ao longo dos anos, o ensino da Matemática passou por diversas mudanças, desde um ensino baseado na memorização e processos mecânicos, conhecido como “método

tradicional de ensino”, até o chamado “ensino renovado” [1]. Apesar dessas mudanças, alguns problemas ainda persistem, como, por exemplo, os alunos julgarem os assuntos

matemáticos tratados em sala de aula como conteúdos afastados de seu cotidiano, muitas vezes, desnecessários e de pouca aplicabilidade. Nesse sentido, a busca por novas

metodologias de ensino vem sendo alvo de muitas pesquisas e discussões no meio acadêmico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é utilizar a modelagem matemática na

construção civil como ferramenta para propor um ensino da Matemática mais dinâmico, atraente e contextualizado. Para atingir o objetivo proposto, foi aplicado um questionário,

indagando sobre o modo como são feitos os cálculos específicos durante a construção de uma casa [2]. Esse questionário foi aplicado a engenheiros e pedreiros e as respostas

foram transcritas na forma de gráficos e tabelas, utilizados para a análise dos resultados. A partir dessas respostas foi possível estabelecer modelos matemáticos, que

representam matematicamente a prática cotidiana desses profissionais da construção civil. Nessas respostas também ficaram evidentes questões como a contextualização do

ensino, os saberes particulares, regionais e locais dos entrevistados. Em suma, a análise dos dados permitiu aos pesquisadores estabelecer alguns vínculos entre a Matemática

Escolar e os conhecimentos culturais advindos desses trabalhadores, evidenciando que a Matemática trabalhada nas escolas é apenas uma das muitas Matemáticas abarcadas

pelas situações de interação e de aprendizado. [1]
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