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A situação ambiental tem originado preocupações de ordem científica 

e, ao mesmo tempo, políticas. A mídia tem contribuído para despertar o 

interesse dos alunos pela temática ambiental, revelando várias questões dessa 

ordem e fornecendo dados e estimativas. Assim, parece natural utilizar a 

Matemática, uma disciplina em que a maioria apresenta dificuldades, para 

analisar e solucionar problemas referentes às questões ambientais. Dessa 

forma os conteúdos matemáticos surgem naturalmente para que seja possível 

compreender e analisar tais problemas, podendo levar os alunos a construir 

hipóteses, pesquisar e ver a Matemática de forma mais contextualizada e 

significativa. 

A Modelagem Matemática, entendida como uma estratégia de ensino e 

aprendizagem, na qual os alunos transformam problemas da realidade em 

problemas matemáticos por meio da investigação, ação e validação, possibilita 

trazer a realidade para a sala de aula, abordando problemas que estão 

relacionados ao cotidiano dos alunos, viabilizando a interação da Matemática 

na sala de aula com aquela existente na realidade. 

Ao trabalhar com situações reais, os alunos manipulam dados reais, 

havendo necessidade de coletar informações e interpretá-las. Como 

consequência, os alunos caminham para a construção do conhecimento, para 

o pensamento crítico e reflexivo. 

A Modelagem possibilita a aprendizagem dos conteúdos de 

Matemática conectados a outras ciências, como, por exemplo, a Educação 

Ambiental, onde a Matemática é aprendida e entendida como um instrumento 

para a compreensão e possível modificação da realidade.  

Espera-se que o envolvimento da Modelagem Matemática com a 

Educação Ambiental contribua para a formação de um indivíduo ético, criativo e 
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crítico, e que possa viver em uma sociedade de forma participativa e 

consciente. 


