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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar a percepção de professores, em exercício e 

em formação, acerca da Modelagem e de sua inserção na formação do professor de 

Matemática. A metodologia utilizada foi qualitativa. Foram colhidos dados em três grupos de 

participantes, escolhidos de acordo com objetivos específicos determinados. O primeiro grupo 

foi constituído de professores de Matemática, que tinham tido algum contato com a 

Modelagem, e que foram entrevistados com o objetivo de investigar o que conhecem sobre 

Modelagem Matemática, como a percebem em sua prática profissional e na formação do 

professor. O segundo grupo foi formado por estudantes de Matemática que foram observados 

durante uma atividade de Modelagem desenvolvida em uma disciplina da graduação em 

Matemática e posteriormente responderam a um questionário. O terceiro grupo foi formado 

por estudantes de graduação e por professores de Matemática que participaram de uma oficina 

de Modelagem e responderam a um questionário de avaliação da oficina. Para elaboração das 

atividades e para a análise dos dados obtidos foram considerados como referências: a 

legislação brasileira relativa à formação de professores e as pesquisas brasileiras sobre 

formação de professores de Matemática e sobre Modelagem Matemática na Educação 

Matemática. O referencial básico sobre Modelagem na pesquisa foi Burak embora também 

tenham sido considerados Barbosa e Araújo, entre outros. A pesquisa evidenciou a percepção 

dos participantes sobre a importância de utilização da Modelagem nas aulas de Matemática 

em diferentes níveis, como uma alternativa às aulas ditas tradicionais, que atende aos 

objetivos da Matemática nos contextos escolares. Evidenciou também a percepção dos 

participantes sobre a importância da inserção da Modelagem na formação inicial e/ou 

continuada de professores, dando subsídios aos que desejem incluí-la em sua prática docente. 

Como possibilidades de inserção foram apontadas: disciplinas específicas de Modelagem, 

utilização da metodologia de Modelagem em disciplinas de conteúdo matemático, 

desenvolvimento de atividades de Modelagem em disciplinas de cunho pedagógico tais como 

as Práticas de Ensino e o Estagio Supervisionado e também em projetos e espaços específicos 

diversos da formação inicial tais como: iniciação científica, PED e PET. Os espaços de 

formação continuada também foram apontados como possibilidades para desenvolvimento de 

atividades e reflexão sobre a Modelagem na prática docente. A pesquisa gerou um produto 

educacional, que descreve e comenta as atividades de Modelagem desenvolvidas durante a 
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coleta de dados e os resultados obtidos. Constitui um material para professores que desejem 

conhecer possibilidades de utilização da Modelagem em contextos educacionais, ou mesmo 

para orientar aqueles que tenham interesse em desenvolver atividades com características 

similares em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores em Matemática, Modelagem Matemática, 

Educação Matemática. 
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ABSTRACT 

This research aimed to investigate the perceptions of teachers in exercise and training, 

about the modeling and its insertion in the training of mathematics teachers. The methodology 

was qualitative. Data were collected from three groups of participants, chosen according to 

certain specific objectives. The first group consisted of teachers of mathematics, who had had 

some contact with the modeling, and who were interviewed in order to investigate what they 

know of Mathematical Modeling, as they perceive it in their professional practice and in 

teacher education. The second group consisted of students of mathematics that were observed 

during an activity of modeling developed in an undergraduate discipline in Mathematics and 

later answered a questionnaire. The third group consisted of undergraduate students and 

mathematics teachers who participated in a workshop on Modeling and answered a 

questionnaire to evaluate the workshop. For preparation of activities and for data analysis 

were considered as references: Brazilian legislation on the training of teachers and Brazilian 

research on teacher training in Mathematics and Mathematical Modeling of the Mathematics 

Education. The basic reference on modeling research was Burak although they have also been 

considered Barbosa and Araújo, among others. The research showed the participants' 

perception of the importance of using modeling in mathematics classes at different levels, as 

an alternative to traditional classes themselves, that meets the goals of mathematics in school 

settings. Also showed the participants' perception of the importance of integration of 

modeling the initial and/or continuing education of teachers, giving subsidies to those who 

wish to include it in their teaching practice. As chances of integration were identified: specific 

disciplines of modeling, using the methodology of modeling in disciplines of mathematical 

content, development of modeling activities in disciplines such as educational profile of the 

Practice Teaching and Supervised Internship and also in specific projects and various spaces 

initial training such as scientific research, PED and PET. The spaces of continuing education 

were also mentioned as possibilities for development activities and reflection on teaching 

practice in modeling. The survey generated an educational product, which describes and 

comments on the activities of modeling developed during the data collection and results. 

Constitutes a material for teachers who wish to know the possibilities of using modeling in 

educational contexts, or even to guide those who are interested in developing activities with 

similar characteristics in the classroom .  

Keywords: Teacher Education in Mathematics, Mathematical Modeling, Mathematics 

Education. 



10 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 11 

CAPÍTULO I – A MODELAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  17 

1.1 Formação de Professores e legislação: algumas considerações 17 

1.1.2 Formação de Professores de Matemática  22 

1.2 Modelagem Matemática da origem na Matemática aplicada aos 
contextos da educação no Brasil 

25 

1.2.1 Concepções de Modelagem no âmbito educacional 28 

1.2.2 Algumas possibilidades e práticas de Modelagem em sala 
de aula  

33 

1.3 Modelagem na formação de Professores de Matemática 37 

CAPÍTULO II: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 43 

2.1 Descrição dos instrumentos e das etapas da coleta de dados 46 

2.2 Critério de escolha dos participantes do grupo I e os instrumentos 
utilizados 

46 

2.3 Critério de escolha dos participantes do grupo II e os instrumentos 
utilizados 

48 

2.4 Critério de escolha dos participantes do grupo III e os instrumentos 
utilizados 

49 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 51 

3.1 Apresentação dos resultados do grupo I 51 

3.1.1 Questionário 51 

3.1.2 Entrevista 52 

3.2 – Apresentação dos resultados do grupo II 58 

3.3 – Apresentação dos resultados do grupo III 71 

CAPÍTULO IV–ANÁLISE  86 

4.1 Percepção dos participantes acerca da Modelagem   86 

4.1.1 Entendimento sobre o que é Modelagem 87 

4.1.2–Inclusão da Modelagem na sua sala de aula 89 

4.1.3 - Potencialidades para utilização da modelagem 94 

4.1.4 –Dificuldades da utilização da Modelagem 96 

4.2 Inserção da Modelagem na Formação de professores de Matemática 99 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 106 

VI- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 110 

VII – APÊNDICES 116 

VIIi – ANEXOS 128 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Minha1 motivação para desenvolver essa pesquisa vem inicialmente da disciplina 

Modelos e Modelagem Matemática (MTM 705), ministrada pelo Prof. Dr. Frederico da Silva 

Reis, que cursei em minha formação inicial na Universidade Federal de Ouro Preto no ano de 

2003. Nessa disciplina, tive meu primeiro contato com a Modelagem, o que despertou meu 

interesse. 

No ano de 2007, no Programa de Especialização em Educação Matemática, oferecido 

pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), desenvolvi como pós-graduando, sob a 

orientação da Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Vianna, uma pesquisa monográfica 

intitulada: “A Modelagem como Instrumento de Motivação e Dinamização do Processo de 

Ensino/Aprendizagem da Matemática”. A monografia foi elaborada com base em um trabalho 

realizado com as turmas nas quais eu atuava como professor. Tratavam-se, à época, de turmas 

do 5ª série, hoje 6º ano do Ensino Fundamental, pertencentes a uma escola estadual. Neste 

contexto específico, as atividades de Modelagem Matemática eram empregadas para trabalhar 

temas de geometria utilizando-se o jogo de xadrez2. Os resultados positivos dessa atividade, 

no que se refere ao melhor aproveitamento nas notas, à participação dos alunos na atividade, 

ao estimulo da criatividade e à construção de conhecimento, contribuíram para o meu 

amadurecimento e crescimento profissional, e motivaram-me a pesquisar mais a fundo sobre o 

tema. 

Um aspecto identificado durante o desenvolvimento da pesquisa da especialização, e 

que muito contribuiu para o levantamento do problema de pesquisa aqui selecionado, referia-

se ao fato dos outros professores de Matemática da escola em questão, não se sentirem, 

notadamente, à vontade em trabalhar com a proposta de Modelagem, conjuntamente comigo. 

Assim, pelos relatos dos docentes e de seus posicionamentos diante da proposta, elencados na 

monografia da especialização, foi possível perceber que poderia haver uma correlação entre 

este fato – a “recusa” em trabalhar a Modelagem conjuntamente comigo – e o fato de tais 

docentes não haverem vivenciado, ou mesmo conhecido, a Modelagem Matemática durante a 

                                                 
1 Nesta parte do trabalho, optei por usar a 1ª pessoa do singular em virtude de relatar as experiências pessoais 
que culminaram na escolha deste objeto de pesquisa. Da introdução em diante, assumirei a 1ª pessoal do plural.  
2 O trabalho deu-se a partir do desafio de se construir um tabuleiro e as peças do jogo de xadrez empregando-se 
materiais caseiros, como folhas de EVA e cabos de vassoura. Nessa oportunidade, foram trabalhados vários 
conteúdos de geometria, tais como: paralelismo, perpendicularidade, diagonais, ângulos, cálculo de área pela 
quadriculação das figuras, área de sólidos, perímetro, comprimento de circunferência, conforme relatado em 
Viana e Assis (2007).  
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sua formação inicial. Talvez por isso não se sentissem preparados para utilizá-la em suas 

aulas. 

Assim, com a oportunidade de fazer o mestrado na área de Educação Matemática, a 

questão mencionada acima voltou a povoar minhas reflexões acadêmicas. Surge, dessa forma, 

o interesse em investigar um pouco mais sobre o que os docentes e estudantes de Matemática 

conhecem de Modelagem Matemática, suas impressões desta proposta e as possíveis 

contribuições para a formação de Professores de Matemática. 

O estudo apresentou-se relevante ao pesquisador, pois como demonstrado no tópico 

desta dissertação que trata sobre a Modelagem na formação de Professores, esta tem sido uma 

corrente de estudos, com contornos diferentes daqueles adotados pela Matemática Aplicada, 

que visa investigar, entre outros aspectos, como a Modelagem usada em contextos 

educacionais pode contribuir para tornar os conceitos matemáticos menos abstratos, mais 

contextualizados e a participação dos alunos mais ativa, não apenas nas aulas de Matemática, 

como também na sociedade. 

Com base nestes elementos norteadores traçamos – eu, a orientadora e a co orientadora 

–os objetivos desta pesquisa, selecionamos os instrumentos de investigação e fundamentamos 

teoricamente o trabalho aqui apresentado. 

 Este trabalho apresenta como assunto a Modelagem Matemática na formação de 

professores de Matemática. Ao falar sobre Modelagem Matemática abordamos questões 

relativas a processos de matematizações de fenômenos da realidade, envolvendo muitas vezes 

a construção de modelos matemáticos. Entre as várias acepções possíveis para a palavra 

modelo, da qual se origina o termo Modelagem Matemática, adotamos a que o define como 

uma representação idealizada de um sistema real que é condicionada pelos objetivos de quem 

o constrói (ABRANTES, 1999). 

E o modelo matemático pode ser definido, na perspectiva de (BIEMBENGUT E 

HEIN, 2003, p. 12), como um “conjunto de símbolos e relações matemáticas que procura 

traduzir [representar], de alguma forma, um fenômeno em questão ou problema de situação 

real”. Tal modelo retrata, ainda que em uma visão simplificada, aspectos da situação 

pesquisada. Os modelos matemáticos empregam “símbolos matemáticos, sejam tabelas, 

gráficos, equações, inequações, etc., ou, em outras palavras, empregam conceitos, notações 

e/ou procedimentos matemáticos”. (BARBOSA, 2009, p. 70) 

Por extensão, entendemos que a Modelagem Matemática pode se tratar, portanto, do 

processo que envolve a obtenção de um modelo matemático capaz de traduzir, representar ou 
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simplificar uma situação ou fenômeno real. Para Bienbengut e Hein (2003, p. 13) não 

podemos dissociar a Matemática da realidade e a Modelagem Matemática seria uma maneira 

de fazer essa interação. 

Nosso interesse é abordar a Modelagem Matemática no âmbito da Educação 

Matemática. Tomaremos aqui a Modelagem Matemática como sendo uma metodologia de 

ensino assim como Burak (1992).  O sentido atribuído por Burak ao termo metodologia é um 

sentido bastante amplo que vai muito além da idéia de método a ser utilizado em uma 

determinada prática pedagógica. Assim Burak o concebe:  

 

Entendo metodologia como uma reunião de conceitos, idéias e pressupostos 
filosóficos, sociológicos e psicológicos que fundamentam uma prática em um campo 
de estudos, no meu caso a Modelagem Matemática na Educação 
Matemática.  Assim, considerar a Modelagem Matemática como uma metodologia é 
ir para além do estudo dos métodos. Portanto, a forma de conceber Modelagem em 
que fundamento os procedimentos para a construção do conhecimento 
matemático, por meio da Modelagem, está alicerçada em uma teoria de 
conhecimento que se denomina paradigma pós- moderno, que tem em Boaventura 
de Souza Santos um dos principais estudiosos e nos estudos que envolvem o 
Pensamento Complexo, que tem em Edgard Morin um dos precursores. Esses 
aspectos também estão contemplados em uma perspectiva de Educação Matemática 
cuja natureza contempla além da Matemática outras áreas do conhecimento entre 
elas: a filosofia, a sociologia, a psicologia, a antropologia a língua materna entre 
outras que dão sustentação à Educação e constituem a orientação para o ensino 
visando à aprendizagem e também constituem os fundamentos dessa perspectiva da 
Modelagem Matemática. De forma geral é isso que fundamenta essa forma de 
conceber a Modelagem Matemática como uma metodologia de Ensino de 
Matemática. (BURAK, 2013)3(grifos do autor) 

  
Assim, ao nos referirmos à Modelagem como metodologia, estamos dando à 

denominação esse sentido mais amplo, para além do método, considerando também aspectos 

de outras áreas do conhecimento que podem orientar as ações visando à aprendizagem. Por 

isso também consideramos compatíveis outras formas de ver a Modelagem, especialmente as 

que se apóiam nos pressupostos da Educação Matemática Crítica como as de Araújo (2002) e 

de Barbosa (2003) que define a Modelagem como ambiente de aprendizagem. 

Ao se pensar a Modelagem no contexto da Educação Matemática, temos objetivos e 

procedimentos diferentes dos estudos de Modelagem que são desenvolvidos no universo da 

Matemática Aplicada, apesar de não podermos negar que existam algumas influências 

teóricas, ainda que limitadas, dos parâmetros emprestados daquela área. No dizer de Barbosa 

(2001), para a Modelagem na Educação Matemática,  

 
                                                 

3 Informação fornecida pelo professor Dr. Dionízio Burak, em resposta a um e-mail enviado pelo pesquisador em 

07/08/2013. 
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os quadros de referências postos pelo contexto escolar; [...] os 
propósitos, a dinâmica do trabalho e a natureza das discussões 
matemáticas diferem dos modeladores profissionais. Matos e Carreira 
(1996) concluem que estas diferenças contextuais levam a distinções 
entre o que os alunos fazem em suas atividades de Modelagem e o que 
é esperado dos matemáticos aplicados. (BARBOSA, 2001, p. 2) 

 

A alteração do contexto, da forma de trabalho e dos objetivos do uso da Modelagem 

Matemática dentro da Educação Matemática, em relação àqueles da Matemática Aplicada, faz 

com que esta ganhe contornos particulares, dotados de especificidades e de identidade própria 

os quais vem sendo investigados pela academia. 

Decorre daí que boa parte das pesquisas desenvolvidas nesta área tem propiciado 

analisar, entender e criticar a própria prática da Modelagem Matemática dentro da Educação 

Matemática, como Barbosa (2001, 2004). O presente trabalho, portanto, constitui-se em uma 

tentativa de contribuir para esse entendimento das especificidades que envolvem o tema, 

tratando mais especificamente a Modelagem Matemática na formação de professores de 

Matemática. 

Verificamos em nossos estudos no mestrado que a Modelagem Matemática é uma 

tendência metodológica, ou como propõe Barbosa (2004), uma proposta corrente, na 

Educação Matemática. Sendo assim, os professores devem ter a oportunidade de conhecê-la e 

estudá-la para, assim, decidirem de forma autônoma sobre a inclusão desta em suas práticas 

pedagógicas4.  

Segundo Barbosa (1999), a Modelagem redefine o papel do professor em sala de aula, 

que passa a não ter mais o caráter de detentor do conhecimento e sim de orientador das 

atividades, problematizando, instigando os alunos a questionar, buscar informações e 

alternativas para resolução dos problemas levantados. Essa postura diferenciada necessária 

para condução de atividades de Modelagem pode gerar alguma insegurança no professor, que 

nem sempre está familiarizado com atividades mais abertas e sujeitas ao impreviso. 

Acreditamos que o contato com a Modelagem na formação inicial ou continuada do professor 

de Matemática pode favorecer a utilização dessa metodologia na prática pedagógica. 

Com esse olhar pensamos inicialmente em investigar sobre o papel da Modelagem na 

formação dos professores de Matemática e sobre quais seriam os lugares possíveis para 

inserção da Modelagem nos cursos de formação de professores. Para tanto pensamos em 

entrevistar professores atuando em contextos diversos e que, de alguma maneira, tivessem 

                                                 
4Prática pedagógica definida na mesma linha que Oliveira (2010, p. 2) como sendo “o processo de ensino e 
aprendizagem que acontece em contexto específico”. 
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tido algum contato com a Modelagem na sua formação inicial ou continuada, ou mesmo que 

tivessem alguma experiência de utilização da Modelagem na sua atividade profissional. Com 

a realização das entrevistas nos demos conta de que nossos objetivos eram muito amplos e 

que havia necessidade de delimitar nosso foco na pesquisa. Uma possibilidade seria 

considerar dois aspectos distintos que identificamos nas falas dos professores: a maneira 

como percebiam e lidavam com a Modelagem em suas práticas e as possibilidades que 

vislumbravam para a Modelagem nos cursos de formação. Percebemos também a 

possibilidade ampliar os instrumentos de coleta de dados incluindo as impressões de 

participantes de atividades de Modelagem. A realização de atividades de Modelagem, além de 

possibilitar a coleta das impressões dos participantes, também forneceria material para a 

elaboração de um produto educacional destinado a professores com interesse em incluir a 

Modelagem em suas práticas. Tendo isso em mente incluímos duas atividades de Modelagem 

na nossa pesquisa. Uma delas foi uma atividade desenvolvida com alunos ingressantes do 

curso de Matemática da UFOP e a outra foi uma oficina realizada em um evento de Educação 

Matemática. Com isso, os participantes dessas atividades foram incluídos como sujeitos da 

pesquisa. 

 A descrição desse caminho percorrido tem a intenção de elucidar o que nos levou a 

elaborar as questões de investigação e os objetivos que ora apresentamos. Nossas questões de 

investigação são:  

 

Como professores de Matemática, em exercício ou em formação, percebem e lidam com a Modelagem 
com base no contato que tiveram com ela? Como entendem a inserção da Modelagem na formação de 
professores? 
 

Estamos considerando nessa pesquisa a formação inicial e continuada de professores. 

Denominamos professores em exercício os professores já formados e que participaram das 

entrevistas ou das atividades de Modelagem desenvolvidas na pesquisa, incluindo o professor 

formador que desenvolveu a atividade de Modelagem no curso de Matemática. Denominamos 

professores em formação participantes das atividades de Modelagem que ainda são alunos de 

graduação. 

Delimitamos, a partir de nossas questões de investigação, a nossa pesquisa, com o 

objetivo geral de investigar a percepção de professores acerca da Modelagem e de sua 

inserção na formação do professor de Matemática.  

 Complementando nosso objetivo geral, a seguir apresentamos nossos objetivos 

específicos: 
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1- Investigar o que um grupo de professores conhece sobre Modelagem Matemática, 

como a percebem e analisam em sua prática profissional, e se a julgam relevante para a 

formação do professor de Matemática;  

2- Investigar as impressões acerca da Modelagem de um segundo grupo – este 

formado por estudantes de Matemática, ainda em início de formação, que tiveram contato 

com a Modelagem Matemática como metodologia de ensino em aulas.  

3- Investigar a percepção de professores e estudantes de Matemática sobre a utilização 

e contribuição da Modelagem Matemática na formação de professores a partir da vivência em 

uma oficina pedagógica. 

Para alcançarmos nossos objetivos, realizamos uma pesquisa qualitativa, de acordo 

com os pressupostos de Bordan e Biklen (1994) e de Garnica (2004), utilizando questionários, 

observações dos participantes em atividades de Modelagem Matemática e entrevistas semi 

estruturadas. 

Essa pesquisa se organiza apresentando inicialmente um capítulo teórico que trata da 

formação de professores, em especial o de Matemática, passando pela Modelagem 

Matemática, com foco na Educação Matemática. Após o capítulo teórico, apresentamos os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, a descrição dos instrumentos, as 

atividades desenvolvidas, a análise dos dados, nossas considerações finais, as referências 

bibliográficas e, por fim os anexos e apêndices. 
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CAPÍTULO I: A MODELAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 
Nesse capítulo, faremos a apresentação do referencial teórico de nossa pesquisa. 

Tendo como referência nossas questões de investigação, identificamos três aspectos que 

devem ser considerados: a formação de professores, a Modelagem Matemática e a 

Modelagem na formação de professores. Uma vez que buscamos entender como professores 

de Matemática, em exercício ou em formação, percebem e lidam com a Modelagem5, temos 

que buscar na literatura referências sobre a Modelagem na Educação Matemática. Assim 

apresentamos nesse capítulo diferentes concepções de Modelagem, possibilidades e práticas 

da Modelagem e também dificuldades na condução desse tipo de atividade nas aulas de 

Matemática. Também buscamos conhecer o entendimento dos professores acerca da inserção 

da Modelagem na formação de professores. Logo julgamos importante trazer a legislação 

brasileira pertinente à formação de professores, em particular do professor de Matemática, e 

também o que dizem as pesquisas sobre a Modelagem na formação de professores.  

 

1.1 Formação de professores e legislação: algumas considerações 
 

A formação inicial dos estudantes nos cursos de licenciatura em Matemática tem sido 

tema recorrente dos estudos no campo educacional. No âmbito desta discussão, em 2007, na 

Universidade Federal de Minas Gerais, foi realizado o seminário intitulado "Formação de 

professores para a Educação Básica: dez anos da LDB" com a presença de pesquisadores, 

docentes, estudantes e outros sujeitos envolvidos e/ou interessados pelo tema. Tal seminário 

objetivava discutir as implicações dos então dez anos completados da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a LDBEN 9.394/96, para a formação de professores que atuam 

na Educação Básica brasileira. 

Desse importante evento, originou-se o livro “Formação de professores para a 

Educação Básica: dez anos da LDB6”, uma coletânea de trabalhos, que além de explicitar as 

principais discussões do seminário, trouxe contribuições para a temática. 

No livro mencionado, Cláudia Ricci, em "A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e a formação de professores" traça um histórico da LDB de 1996, desde os primeiros 

movimentos até a repercussão da lei na formação do professor.A autora discute a necessidade 

                                                 
5 Com o intuito de evitar repetições, no presente texto, toda vez que aparecer o termo “Modelagem” estaremos 
nos referindo a “Modelagem Matemática”. 
6SOUZA, João Valdir Alves de (Org.) Formação de professores para a Educação Básica: dez anos de LDB. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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da adaptação das Instituições de Ensino Superior (IES) às legislações complementares à LDB 

em questão, e afirma que “a transição entre o escopo da nova legislação, a formulação de um 

novo currículo e prática concreta em sala de aula parece colocar a política de formação de 

professores ainda como uma questão a ser resolvida no interior das universidades”. Isso 

porque “muitas vezes, as soluções encontradas parecem continuar vinculadas ao engajamento 

pessoal, e não institucional, dos professores universitários envolvidos na questão”. (RICCI, 

2007, p.172) 

Como é largamente difundido, de 1930 a 1968, prevaleceu o modelo conhecido como 

3+1, no qual o bacharel, somente no último ano de curso, optava em cursar as chamadas 

disciplinas pedagógicas7. Nesse formato, eram lecionados, no caso da Matemática, três anos 

de formação específica e somente no último ano eram inseridas as disciplinas pedagógicas. 

Dessa forma, fica perceptível a dificuldade de se trabalhar a relação entre os conhecimentos 

matemáticos e as técnicas e metodologias de ensino-aprendizagem. Nesse modelo, com ênfase 

no conteúdo matemático, fica a cargo do próprio estudante fazer essa relação.  

Segundo Biasus (2006), com a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a LDB 4.024, publicada em 1961, juntamente com o Parecer 292/62, os cursos de 

licenciatura, no modelo até então vigente, são questionados e, a partir daí, iniciaram-se muitos 

debates a respeito da formação de professores.Com a LDB a duração das disciplinas 

pedagógicas passa a ser fixada em 1/8 do tempo de duração do curso. No entanto, o que de 

fato se viu foi a continuidade da fragmentação da formação do professor. 

Com a Reforma Universitária, advinda com a Lei 5.540/68, foram criados cursos de 

licenciatura curta para formarem professores para trabalharem nas disciplinas específicas de 

5ª e 8ª séries, do antigo Primeiro Grau, hoje segunda fase do Ensino Fundamental. É o artigo 

62 da LDB 9394/96 que modifica a formação necessária para lecionar-se na educação básica, 

asseverando que “a formação de professores para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação” (BRASIL, LDB 9394/96, art. 62, 1996) (grifos nosso). Sendo assim, 

a licenciatura passa a figurar como um curso à parte, de graduação plena, e não mais uma 

complementação do bacharelado. 

Além de ganhar uma identidade própria, outra importante mudança ocorre no âmbito 

da carga horária referente aos conteúdos de formação pedagógica, pois, conforme discorre 

Zárate (2009), até 1996, a carga horária, nos cursos de licenciatura, destinados aos conteúdos 

                                                 
7 Como, por exemplo, didáticas, psicologia da educação e disciplinas de administração escolar (PALMA FILHO, 
2004 apud Zárate, 2009, p. 69). 
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da formação pedagógica, era de 240 (duzentas e quarenta) horas, distribuída entre as 

disciplinas de Didática, Estrutura e Funcionamento, Psicologia da Educação, além de 120 

(cento e vinte) horas de Prática de Ensino. Com a LDB de 1996, os cursos de licenciatura 

passam a ser obrigados a destinarem o mínimo de 300 (trezentas) horas para as atividades de 

Prática de Ensino. 

O CNE/CP 09/2001estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena e assim a licenciatura:  

ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e 
integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em 
um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da 
Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a 
antiga formação de professores que ficou caracterizada como modelo 
“3+1”. (BRASIL, Parecer CNE/CP 09/2001, p.6) 

 

Nas Diretrizes fica estabelecido que os critérios de organização da matriz curricular 

dos cursos devem se expressar por eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem 

contempladas na formação e um desses eixos é o eixo articulador dos conhecimentos a serem 

ensinados e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a 

ação educativa. Apresenta também o entendimento de que a prática não deve ser reduzida a 

um espaço isolado, restrito ao estágio, desarticulado do restante do curso, mas que deve estar 

presente desde o início do curso, permeando toda a formação do professor. 

Era de se esperar que as mudanças da legislação exercessem influência nas concepções 

acerca da formação de professores no país, determinando mudanças nos formatos dos cursos, 

no entanto, ainda hoje se percebe a influência do modelo 3+1nos currículos atuais. Para 

Moreira e David (2005) ainda há resquícios desse formato nas licenciaturas, não havendo em 

muitos casos relação entre as disciplinas de cunho específico e pedagógico ministradas nesses 

cursos. 

Interessa-nos, ainda, ressaltar que, no parecer CNE/CP 09/2001 é destacada a 

importância dos docentes investirem sua formação didática, pois: 

nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar 
situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento dos alunos se ele não compreender, com razoável 
profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os 
conteúdos das áreas do conhecimento que serão objeto de sua atuação 
didática, os contextos em que se inscrevem e as temáticas transversais 
ao currículo escolar. (BRASIL, Parecer CNE/CP 09/2001, p.20) 
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 Essa ponderação ressalta a importância do tratamento dos conteúdos específicos 

diretamente atrelados à situações didáticas selecionadas para o trabalho, ao seu espaço no 

currículo e às relações com o mundo real e com as demais áreas do conhecimento. Afinal, 

para “construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e ensiná-los a 

relacionar teoria e prática é preciso que a formação de professores seja orientada por situações 

equivalentes de ensino e aprendizagem”. (BRASIL, Parecer CNE/CP 09/2001, p.14) 

Tratando especificamente do curso de Matemática, o Parecer CNE/CES 1.302/2001 

traz “as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Matemática, bacharelado e 

licenciatura” e juntamente com os pareceres CNE/CP 09/2001 e CNE/CP 28/2001, bem 

como, com as resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE 2/2002, traz orientações para os cursos de 

Licenciatura em Matemática no Brasil. 

Essas diretrizes trazem os objetivos da formação do bacharel e do licenciado em 

Matemática que, em determinada parte do documento é tratada de modo conjunto: 

- servir como orientação para melhorias e transformações na formação 
do Bacharel e do Licenciado em Matemática; 
- assegurar que os egressos dos cursos credenciados de Bacharelado e 
Licenciatura em Matemática tenham sido adequadamente preparados 
para uma carreira na qual a Matemática seja utilizada de modo 
essencial, assim como para um processo contínuo de aprendizagem. 
(BRASIL. Parecer CNE/CES 1.302/2001, p. 1) 

 

Porém traz também orientações específicas a respeito do que o licenciando deve obter 

no curso: 

- visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em 
diversas realidades com sensibilidades para interpretar as ações dos 
educandos; 
- visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode 
oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 
- visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a 
todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos, 
traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda 
estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. (BRASIL. 
Parecer CNE/CES 1.302/2001, p. 1) (grifos nossos). 
 
 

Ora, podemos observar que o parecer deixa notável que, enquanto ao bacharelado cabe 

a sólida formação do estudante, capaz de prepará-lo para o trabalho na sociedade moderna, à 

licenciatura cabe a formação de visões acerca de seu papel social, da importância da 

Matemática para a cidadania e da acessibilidade dos saberes da área para superação da 

rejeição pela disciplina.  
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Logo, compreende-se que a parte específica do conhecimento matemático nos cursos 

de formação do professor não deve se sobrepor à metodologia e a sua preparação e prática 

docente, e nem o inverso. O equilíbrio entre as duas vertentes pode contribuir para o adequado 

preparo para o exercício de sua profissão e para a formação do docente consciente de seu 

papel de educador.    

Com relação à carga horária relativa a parte pedagógica nos cursos, a Resolução do 

CNE 2/2002 institui em seu artigo 1º a carga horária de quatrocentas horas de prática8 como 

componente curricular, vivenciadas ao longo do curso. Dispõe também sobre o estágio 

curricular – 400 (quatrocentas) horas – e atividades acadêmico-científico-culturais – 200 

(duzentas) horas – obrigatórios na totalização das 2800 (duas mil e oitocentas) horas da 

graduação. 

 E, é nesse cenário, que a Modelagem pode servir aos propósitos tanto do Parecer 

CNE/CP 09/2001 quanto do Parecer CNE/CES 1.302/2001, pois como uma metodologia de 

ensino que transpõe a realidade teórica e abstrata dos conceitos matemáticos para a prática 

aplicacional em modelos e contextos reais, pode possibilitar aos docentes e aos alunos 

situações educacionais de ensino-aprendizagem desafiantes, significativas e propícias para 

reflexão sobre a realidade.  

 Outro ponto importante a se ressaltar na Modelagem e que atende aos anseios da 

legislação e ampara sua presença na formação de professores são suas características 

conforme a literatura como relação entre áreas diferentes do conhecimento, contextualização 

de temas da Matemática acadêmica, centralização do processo de aprendizagem no 

aluno,entre outras. Ainda, pode propiciar contextos de reflexão sobre situações da realidade 

atendendo ao que recomenda a resolução CNE/CP 1/2002 segundo a qual a aprendizagem 

deve basear-se no “princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-

ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas”. (BRASIL, Resolução CNE/CP 1/2002, p. 3) 

Discorremos sobre aspectos gerais relativos à formação de professores a formação de 

professores de Matemática com apoio na legislação vigente e abordamos, de maneira breve, 

como nosso interesse de pesquisa, a Modelagem, pode de alguma maneira atender ao que a 

                                                 
8 Dado o foco de nossa pesquisa, não serão discutidas aqui as concepções e discussões em torno do termo 
“prática” de ensino. Todavia, o entendimento do termo, quer seja na LDB, nos pareceres e nas resoluções citadas 
tem sido alvo de vários estudos entre os especialistas da área de formação docente. Um exemplo é o texto de 
João Valdir Alves de Souza, organizador do livro mencionado, “Formação de Docentes para a Educação Básica: 
dez anos da LDB”, no qual o pesquisador menciona que o termo “prática” aponta dois elementos diferenciados: 
a prática de ensino de um conteúdo específico e a dimensão formativa da prática. 
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legislação preconiza. Vamos agora abordar mais especificamente a formação do professor de 

Matemática, tendo como referência as pesquisas sobre o tema. 

 

 

 

 

1.1.2 Formação de professores de Matemática  

 

Vimos, na unidade anterior, que os cursos de formação de professores vêm passando 

por alterações que vão desde a obtenção de uma identidade própria em relação ao 

bacharelado, até a postulação de novos parâmetros para trabalhar-se a relação entre prática e 

teoria.   

Nesta unidade, dirigiremos nossa atenção para a formação do professor de 

Matemática, que tem sido objeto de estudo desde os anos de 1960 e que nas últimas décadas 

tem gerado um número expressivo de publicações.   

Conforme Ferreira (2003), na década de 1960, os pesquisadores procuravam ainda 

descobrir os comportamentos considerados como “ideais” dos professores que atuavam na 

educação. As primeiras dissertações sobre a formação de professores surgiram a partir da 

segunda metade da década de 1970, mais especificamente em 1975, quando começam a surgir 

os primeiros trabalhos acadêmicos sobre a formação de professores de Matemática, 

provenientes em sua maioria, de programas de pós-graduação em educação. Para Ferreira: 

a preocupação estava voltada para o desenvolvimento de estratégias 
eficientes de treinamento e pesquisas que realizavam diagnósticos e 
comparavam a influência de características do professor sobre o 
desempenho do aluno, nada mais são que estudos exploratórios que 
visavam dar informação aos programas e metodologias de 
treinamento.(FERREIRA, 2003, p. 28) 
 

Esse quadro permaneceu até o fim da década de 1980 quando podem ser percebidas 

algumas mudanças no cenário das pesquisas em Educação Matemática,em virtude, em boa 

medida, do início de novos cursos de pós-graduação no país, nessa área. Os temas comuns aos 

trabalhos desta década referem-se: 

ao treinamento/formação de professores de matemática, avaliação de cursos de 
licenciatura, atitudes de professores de matemática diante das novas tecnologias, 
concepções/percepções dos professores de matemática, estudo sobre a prática 
pedagógica dos professores. (FERREIRA, 2003, p.28) 
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 É importante destacar que é desta década o início da preocupação com a influência do 

contexto e da realidade regional, das vivências dos professores e de sua competência para 

eleborar projetos. O professor começa, então, a ser visto como o núcleo de formação e de 

mudança, em oposição à visão reducionista que o enxergava como uma “peça” útil ao 

sistema, e não como um profissional com capacidade de pensar, refletir e articular sua prática 

a educação (FERREIRA, 2003). Em 1983 é criadoo Mestrado em Educação Matemática, no 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, que, 

até os dias atuais, é responsável pela formação de vários mestres e doutores que hoje atuam 

em diferentes segmentos do ensino brasileiro.(BIEMBENGUT, 2009) 

Nos anos de 1990, há uma marcada ampliação nos focos investigativos, pois se 

firmamas pesquisas centradas nos temas das “representações, visões, percepções, crenças, 

concepções, reflexões dos professoresacerca de seu próprio processo de formação”. 

(FERREIRA, 2003, p.29) 

Além disso, há ampliações nas metodologias e abordagens teóricas realizadas nas 

pesquisas da área. Em um trabalho intitulado “Estado da arte da pesquisa brasileira sobre 

formação de professores que ensinam matemática”, (MOREIRA; DAVID, 2003, p.1) relatam 

que, em pesquisa realizada pelo grupo de estudos de Fiorentini e seus colaboradores, 

dissertações e teses sobre formação do professor de Matemática, defendidas no Brasil entre 

1970 e 2000, foram analisadas. O estudo separa os trabalhos realizados nas décadas de 1970 e 

1980, nos quais oconceito de formação subjacente era fundamentalmente o de treinamento, 

dos trabalhos realizados nos anos 90 nos quais o termo treinamento é superado, iniciando 

assim uma nova etapa na pesquisa sobre formação de professores. 

O grande número de pesquisas na área da Educação Matemática possivelmente 

influenciou as estruturações e reestruturações dos cursos de licenciatura. Um dos pontosa ser 

destacado é a iniciativa de algumas instituições de estabelecer parcerias entre a universidade e 

as escolas.  Nacarato, Grando e Mascia (2013) discutem uma iniciativa nessa direção. O 

diálogo entre esses dois segmentos possibilita um movimento de mão dupla: os professores 

das universidades, ao levarem para as escolas os conhecimentos oriundos de suas pesquisas 

ou das pesquisas da área, têm a oportunidade de conhecer de perto os problemas e questões 

escolares e de levar para a universidade os reais problemas da educação básica. Essa pode ser 

uma forma de possibilitar aos alunos da licenciatura, futuros docentes de Matemática, o 

conhecimento de carências e de vivências mais concretas de sua futura área de atuação. 

Uma tentativa de integração entre as disciplinas específicas da área do saber (no nosso 

caso a Matemática) e as disciplinas pedagógicas foi a inclusão nos currículos da licenciatura 
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das chamadas disciplinas integradoras, visando a prática docente na escola, como os estágios 

de observação e regência. No entanto, “há um reconhecimento bastante generalizado na 

literatura de que a introdução das disciplinas integradoras não mostrou os resultados 

esperados.”Mesmo de forma diferente do modelo inicial “3+1”, atualmente as disciplinas de 

Matemática nos cursos de Licenciatura são trabalhadas à parte das disciplinas de formação 

pedagógica ou das práticas docentes, não havendo uma real comunicação entre a dimensão 

específica de conteúdo e a pedagógica. (MOREIRA e DAVID, 2005, p.28) 

Destacam ainda que o problema da dicotomia teoria-prática se reflete “na 

desvinculação das disciplinas de conteúdo e pedagógicas e no distanciamento existente entre a 

formação acadêmica e as questões colocadas pela prática docente na escola”.(MOREIRA E 

DAVID, 2005, p. 14) 

Para esses autores a prática docente na escola refere-se à prática de dar aulas na escola 

comum em diferenciação com a prática docente universitária. Afirmam ainda que a prática 

profissional do professor de Matemática da escola básica “é uma atividade complexa, cercada 

de contingências, e que não se reduz a uma transmissão técnica e linear de um ‘conteúdo’ 

previamente definido”. (MOREIRA e DAVID, 2003, p.52) 

Essa falta de vinculação, ou a cisão, entre a formação e a prática docente escolar, 

relegada ao exterior das universidades ou a iniciativas pessoais, comum no âmbito das 

licenciaturas em geral, tal qual apontada na abertura deste capítulo por Ricci (2007), figura 

como um grande desafio a ser superado nos cursos de formação de professores. 

 

uma compreensão profunda das formas concretas com que a formação 
Matemática do licenciando se desconecta das questões que se colocam 
para o professor na sua prática docente, por um lado, ainda está por se 
desenvolver e, por outro, é condição necessária para que se possa 
avançar no sentido de elaboração de propostas alternativas 
fundamentadas e eficazes. (MOREIRA e DAVID, 2003, p.2) 

 

Importante destacar que não é só por meio das disciplinas especificamente de cunho 

pedagógico que se forma um professor. A articulação entre teoria e prática figura de certa 

forma como um elemento “oculto” nos cursos, conforme deixa a entender Fiorentini (2005): 

 
A maioria dos professores de Cálculo, de Álgebra, de Análise de 
Topologia etc. acredita que ensina apenas conceitos e procedimentos 
matemáticos. Embora alguns professores tenham consciência e 
busquem deliberadamente desenvolver uma prática que reproduza ou 
cultive suas crenças e valores, outros – e provavelmente em maior 
número – não percebem que, além da Matemática, ensinam também 
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um jeito de ser professor, isto é, um modo de conceber e estabelecer 
relação com o mundo e com a Matemática e seu ensino. Ou seja, há 
um currículo oculto subjacente à ação pedagógica desse professor, 
pois ele ensina muito mais do que pensa estar ensinando. O futuro 
professor não aprende dele apenas uma Matemática, internaliza 
também um modo de concebê-la e de tratá-la e avaliar sua 
aprendizagem. (FIORENTINI, 2005, p.110) 

 

Diante dos inúmeros desafios que se apresentam para a formação inicial de professores 

destacamos a importância do diálogo entre professores em formação, professores em 

exercício e formadores de professores de Matemática. É importante que conhecimentos e 

experiências sejam compartilhados e dessa forma a formação dos professores não se limite 

apenas ao domínio da Matemática acadêmica e dos conteúdos pedagógicos adquiridos de 

modo teórico. 

Muitas vezes o professor de Matemática sente-se desafiado a inovar e buscar novas 

metodologias e formas de se trabalhar, as quais, não raro, diferem da maneira com que este 

aprendeu em sua formação universitária. Decorre daí que a formação continuada tem sido um 

caminho interessante, pois após a formação inicial concluída, e, devido à necessidade de 

aprimoramento ou de se encontrar respostas e metodologias para o trabalho em sala de aula, 

muitos docentes encontram na formação continuada, realizada em paralelo com sua atividade 

profissional, o caminho para a complementação de sua formação. Um professor em formação 

continuada pode ter a oportunidade de confrontar informações obtidas ou atividades 

vivenciadas com a prática exercida. 

No entanto, no dizer de Duek (2005) por mais que o professor aplique em suas aulas 

os conteúdos e técnicas assimiladas em sua formação inicial ou continuada, estas ainda 

estarão sujeitas ao “filtro ” de sua percepção como pessoa crítica. O professor não se 

desvencilhará de sua bagagem pessoal ao realizar seu trabalho. 

Assim, nesta pesquisa estamos considerando a formação do professor de Matemática 

como um processo por meio do qual o professor desenvolve uma identidade profissional. Esse 

processo inclui ações para obtenção de conhecimento técnico dos conteúdos matemáticos e 

pedagógicos, realização de atividades que possibilitem reflexão e diálogo sobre a prática de 

sala de aula, considerando a experiência pessoal e as diferentes situações vivenciadas como 

estudante e também como docente. No dizer de Freire (1996) a formação pode ser entendida 

como um fazer permanente que se refaz constantemente na ação e tem caráter pessoal (cada 

um forma-se a si mesmo).  Por isso nosso entendimento da formação como processo, que se 



26 

 

realiza de modo quase que constante, decorrente das experiências dos indivíduos. Assim o 

professor está sempre se formando. 

Entendemos que a Modelagem Matemática pode trazer contribuições para a formação 

do professor de Matemática. Nas seções que se seguem discorremos sobre esse tema.  

 
 

1.2 Modelagem Matemática: da origem na Matemática Aplicada aos contextos da  

Educaçao Matemática no Brasil 

 

A Modelagem surgiu na Matemática Aplicada basicamente de tentativas de se resolver 

situações problema de contextos externos à Matemática. Buscava-se matematizar as situações 

de forma a descrevê-las, e utilizar os conceitos da Matemática para encontrar soluções e fazer 

previsões acerca dos fenômenos estudados. Sendo as situações oriundas de contextos externos 

à Matemática, os processos de Modelagem geralmente utilizavam também conhecimentos de 

outras áreas, entre elas a Física, a Química, a Biologia, a Economia e a Engenharia.Para 

alguns pesquisadores, a Modelagem podia ser entendida como o processo de matematizar 

fenômenos ou situações da realidade a fim de se entender, controlar e até mesmo, fazer 

previsões a seu respeito.  Bienbengut e Hein ponderam que “Matemática e realidade são dois 

conjuntos disjuntos e a Modelagem é o meio de fazê-los interagir”. (BEMBENGUT E 

HEIN,2009, p. 13) 

No cenário brasileiro, as idéias de Modelagem da Matemática Aplicada foram trazidas 

para as aulas de Matemática por meio da iniciativa de alguns professores que viram a 

Modelagem como uma alternativa pedagógica. Segundo Bienbengut (2009) um dos 

precursores foi Aristides Camargo Barreto que na década de 1970 começou a utilizar a 

Modelagem como estratégia de ensino em disciplinas como Fundamentos da Matemática 

Elementar e Prática de Ensino na Licenciatura em Matemática e Cálculo Avançado para 

engenheiros em programas de Pós-Graduação. Consta que o professor em questão elaborou 

vários modelos em áreas específicas como Linguística, Ecologia, Biologia em parceria com 

seus alunos. A Modelagem então passa a ter outros contornos com características mais 

voltadas para a sala de aula de Matemática. 

 Outros precursores, segundo Burak (2005), foram Ubiratan D’Ambrosio e Rodney 

Carlos Bassanezi, ambos na época membros do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência 

da Computação da Universidade Estadual de Campinas. O professor Ubiratan D’Ambrosio, 

defendendo uma educação para a cidadania, viu na Modelagem uma possibilidade 
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interessante para a sala de aula, uma vez que a visualizava como uma estratégia para se 

compreender a realidade e desenvolver mecanismos de ação sobre ela. Já o professor Rodney 

Carlos Bassanezi lecionando no Ensino Superior começou a utilizar as técnicas de 

Modelagem em suas aulas e, posteriormente, dedicou-se a ensinar Modelagem com foco na 

Educação Matemática em cursos de especialização de professores em diferentes localidades. 

Nestes cursos os professores desenvolviam atividades de Modelagem e discutiam sobre as 

possibilidades de utilizá-la para o ensino e aprendizagem de Matemática.  

Dessa forma, com a participação de grande número de docentes em cursos e palestras 

proferidas por esses precursores, as idéias da Modelagem foram se disseminando. 

Posteriormente, a utilização da Modelagem na Educação Matemática expandiu-se aos 

poucos em forma de cursos, programas de pós-graduação, tanto lato quanto stricto sensu. 

Apresentava-se a Modelagem como uma alternativa possível, diferente da forma dita 

tradicional de ensinar Matemática da época. (BURAK, 2010) 

As iniciativas de estudo e reflexão sobre as práticas dos docentes que se aventuravam 

pelo uso da Modelagem em suas aulas e a inclusão deste tema nos cursos de formação de 

professores podem ter originado as primeiras pesquisas sobre Modelagem com foco na 

Educação Matemática no Brasil. Com a atuação dos professores Ubiratan D’Ambrósio e 

Rodney Bassanezi no Programa de Mestrado em Educação Matemática da UNESP, que tinha 

a Modelagem como área de pesquisa, começam a ser defendidas dissertações em Modelagem. 

Em 1987 Dionízio Burak defende a dissertação intitulada “Modelagem Matemática: uma 

alternativa para o ensino de Matemática na 5ª série”. Embora não tenha sido a primeira 

dissertação brasileira sobre Modelagem9, o trabalho de Burak (1987) foi referência para 

muitos outros que se dedicaram à pesquisa sobre Modelagem na Educação Matemática nos 

anos seguintes. O referido autor, embasando-se no princípio psicológico do interesse, sugere 

que a utilização da Modelagem em sala de aula deve originar-se do interesse dos grupos, uma 

vez que este pode ser tomado como o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer 

atividade humana.A base desse raciocínio seria o fato de que, nas atividades de Modelagem, o 

processo é deflagrado pelo aluno, que, em grupos de três ou quatro, selecionam o assunto, 

demovendo o professor do papel de centralizador das atividades. Assim, Burak (1992) destaca 

a importância de os alunos escolherem o tema a ser investigado nas atividades de Modelagem, 

e de levantarem questões e problemas para ser abordados com a Matemática.  

                                                 
9Silveira (2007) refere-se a uma dissertação sobre Modelagem defendida em 1976 
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O crescente interesse pela Modelagem no Brasil pode ser evidenciado pela presença de 

artigos sobre o tema em periódicos especializados em Educação Matemática.  Podemos citar 

entre as revistas duas que tiveram recentemente números temáticos sobre Modelagem: a Acta 

cientiae10, no segundo semestre de 2012 e o Bolema11 (Boletim de Educação Matemática) em 

agosto de 2012. 

Outro fator que merece destaque é a presença da Modelagem em eventos estaduais, 

nacionais, internacionais. Entre esses eventos, podemos citar alguns como o encontro mineiro 

de Educação Matemática (EMEM), o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), o 

Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), entre outros, 

organizados pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Nesses eventos, temos 

normalmente grupos, espaços e trabalhos sobre a Modelagem com foco na Educação 

Matemática em suas várias ramificações. Mas um fator ainda mais marcante é a existência de 

eventos que trazem como tema a Modelagem na Educação Matemática. Entre eles podemos 

citar as Conferências Estaduais sobre Modelagem (no Pará e no Paraná), a Conferência 

Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM) e o ICTMA, "International 

Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications”. 

Observa-se, na diversidade de pesquisas e publicações sobre Modelagem no âmbito 

educacional, que não há uma só maneira de conceber e desenvolver a Modelagem em sala de 

aula. Nas seções a seguir discorremos sobre isso. 

 

1.2.1 Concepções de Modelagem no âmbito educacional 

 

A literatura revela uma diversidade de concepções de Modelagem na Educação 

Matemática. Segundo Silveira (2007) em um levantamento das teses e dissertações sobre 

Modelagem na Educação Matemática no Brasil de 1976 a 2005, a Modelagem é denominada 

pelos pesquisadores como: estratégia de ensino e aprendizagem, como metodologia de ensino, 

como ambiente de ensino e aprendizagem, alternativa pedagógica, entre outras. Pontos 

comuns nos modos de ver a Modelagem em contextos educacionais são: a exploração e 

                                                 
10BOLEMA. Boletim de Educação Matemática. Disponível em: 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema (acessada em 05/09/2013) 
 
 
11Revista Acta Scientiae.Disponível em: http://www.ulbra.br/actascientiae/BOLEMA. Boletim de 
Educação Matemática. Disponível em: 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema(acessada em 05/09/2013) 
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investigação de situações da realidade, entendendo-as como oriundas de contextos externos à 

Matemática, o desenvolvimento das atividades em grupo e a reflexão crítica sobre os temas 

estudados. 

Elencaremos três pesquisadores brasileiros e discorreremos sobre as concepções de 

Modelagem encontradas em seus trabalhos. São eles: Araújo, Barbosa e Burak. Embora 

diferentes, entendemos que as concepções desses autores não divergem na sua essência, tendo 

muitos pontos em comum nos objetivos que se tem ao utilizar a Modelagem no âmbito 

educacional e nas formas propostas para desenvolver atividades de Modelagem em sala de 

aula. Trazemos essas visões para a pesquisa por estarmos considerando vários aspectos de 

cada uma delas na concepção de atividades que desenvolvemos e também na análise dos 

dados obtidos na pesquisa. 

De Burak nos apropriamos essencialmente da idéia da Modelagem como metodologia 

de ensino, no sentido amplo atribuído a esse termo pelo autor e assim nos referimos à 

Modelagem nessa dissertação. De Barbosa nos apropriamos da idéia de que atividades de 

Modelagem podem constituir ambientes de aprendizagem com características de cenários de 

investigação e com essa referência desenvolvemos uma das atividades práticas que será 

apresentada nessa pesquisa. De Araújo nos apropriamos da idéia de que as questões da 

Educação Matemática Crítica podem embasar os trabalhos de Modelagem, o que está em 

consonância com as atividades de Modelagem que desenvolvemos e está presente em nossa 

argumentação sobre a prática da Modelagem no âmbito educacional. 

Iniciaremos com a concepção de Modelagem de Dionízio Burak. O professor Dionísio 

Burak12, pesquisador experiente nas áreas de Matemática, com ênfase na Educação 

Matemática, atuando principalmente com Modelagem Matemática, Educação Matemática e 

ensino e aprendizagem da Matemática, é Doutor em Educação Matemática pela Universidade 

Estadual de Campinas, em São Paulo, e pós-doutor pela Universidade do Pará, sendo um dos 

precursores da Modelagem com foco na Educação Matemática no Brasil. 

A visão de Burak acerca da Modelagem mostrada por suas publicações expressa de 

alguma maneira as modificações do entendimento da Modelagem no contexto da Educação 

Matemática brasileira. Seus primeiros trabalhos revelam as origens na Matemática Aplicada, 

uma vez que as referências disponíveis e utilizadas na época vinham dessa área. Em 1992 

Burak se referiu à Modelagem como “ conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir 

                                                 
12 Fonte: Sistema de Currículo Lattes do autor. Acesso em: 15 jul. 2013. 
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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) 

No entanto, o título da sua dissertação de 1987, já revela o entendimento de Burakda 

Modelagem como metodologia de ensino: “Modelagem Matemática: uma metodologia 

alternativa para o ensino de Matemática na 5ª série”. Nesse trabalho temos: 

 
A modelagem matemática como alternativa de ensino da matemática procura dar ao 
aluno mais liberdade para raciocinar, conjecturar, estimar e dar vazão ao pensamento 
criativo estimulado pela curiosidade e motivação. O ensino através da modelagem 
procura propiciar o emergir de situações-problema as mais variadas possíveis, 
sempre dentro de um contexto fazendo com que a matemática estudada tenha mais 
significado para o aluno. (BURAK, 1987, p.21-22) 
 

Aos poucos os trabalhos de Burak vão se distanciando da ênfase na construção de 

modelos, valorizando mais o processo de modelagem e as possibilidades de envolvimento 

com outras áreas que se apresentam:  

 
Como se constata a construção do modelo pode propiciar o contato com vários 
conceitos conhecidos e também a oportunidade de construí novos conceitos. Esses 
conceitos podem não ser, somente, conceitos matemáticos. Também os conceitos 
usados na área específica acabam por enriquecer a experiência vivida pelo 
grupo,através do método da modelagem. (BURAK, 1992, p.199)  

 

Em Burak (2004) encontramos a sugestão de uma sequência para encaminhamento de 

atividades de Modelagem, composta por cinco etapas:  

•escolha do tema;  

•pesquisa exploratória;  

•levantamento dos problemas;  

•resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema;  

•análise crítica da(s) solução(es)  

 
Burak (2004) aponta que os temas abordados devem ser de interesse dos alunos. Dessa 

forma a contextualização dos conteúdos matemáticos promovida pela Modelagem pode 

contribuir para aumentar o interesse, o envolvimento dos alunos com as atividades e a 

participação do aluno nas aulas. Como a escolha dos temas é feita pelos alunos o conteúdo a 

ser trabalhado nas aulas é determinado pela Modelagem. Destaca ainda nesse tipo de 

atividade a descentralização do processo de produção do conhecimento e a análise crítica das 

soluções no contexto do problema em estudo.  

O autor afirma que os passos apresentados não constituem uma regra única para 

condução de atividades de Modelagem em sala de aula, porém podem dar caminhos e 

orientação aos que desejam iniciar esse tipo de atividade. Ainda enfatiza que trazer a visão da 
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Educação Matemática Crítica13 para a Modelagem pode auxiliar no seu entrelaçamento com o 

caráter social de formação do cidadão Burak (2004). 

O entendimento de Burak (2013) da Modelagem como metodologia em sentido amplo, 

como reunião de idéias e pressupostos filosóficos, sociológicos e psicológicos que 

fundamentam a prática da Modelagem na Educação Matemática, torna-se forte referência para 

nosso trabalho, uma vez que compartilhamos dessa visão.  

Outra concepção considerada nessa pesquisa foi a do professor Jonei Cerqueira 

Barbosa14. O pesquisador em questão tem Doutorado em Educação Matemática pela UNESP, 

e estágio pós-doutoral pela London South Bank University, na Inglaterra. Atualmente trabalha 

e desenvolve pesquisa nas áreas de Educação Matemática com ênfase na Modelagem, 

materiais curriculares alternativos e formação de professores. Integra o Comitê Executivodo 

ICTMA (The International Study Group for Mathematical Modelling and Applications). 

Barbosa, partindo da noção de ambiente de aprendizagem de Skovsmose (2000), 

concebe a Modelagem com o foco na Educação 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” Barbosa (2004, p.3). Barbosa tenta 

explicar como delimitou sua concepção: 

 
O leitor poderá observar que tentei caracterizá-la em termos do contexto no qual é 
desenvolvido (a escola), a natureza da atividade (investigação) e os domínios que 
envolve (Matemática e áreas com referência na realidade). Esse entendimento 
pretende delimitar uma certa região que abrange as atividades que chamo de 
Modelagem. (BARBOSA, 2004, p.80) 

   

Os trabalhos de Barbosa (2001, 2003, 2004) evidenciam a concepção de Modelagem 

do autor dentro de uma perspectiva sociocrítica. As dimensões sociocríticas da Educação 

Matemática valorizam as possibilidades de discussões em sala de aula acerca das situações da 

realidade. Para o autor: 

 
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, 2003) 

 

                                                 
13 Significa amparado em Skovsmose (1994), desenvolver a atividade de forma a promover a participação crítica 

do aluno na sociedade, passando por questões de natureza política, econômica, social, utilizando a Matemática 

como suporte. 
14 Fonte: Currículo do Sistema de Currículo Lattes do autor. Acesso em: 15 jul. 2013. 
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Apresentamos a seguir a concepção da professora Jussara de Loiola Araújo15, Doutora 

em Educação Matemática pela UNESP e pós-doutora em Educação Matemática pela 

Universidade de Lisboa. A pesquisadora atua principalmente com Educação Matemática, 

Modelagem, novas tecnologias e Educação Matemática Crítica. Seu entendimento sobre a 

Modelagem com foco na Educação Matemática Crítica é: 

 

uma abordagem, por meio da Matemática, de um problema não matemático da 
realidade, ou de uma situação não Matemática da realidade, escolhida pelos alunos 
reunidos em grupos, de tal forma que as questões da Educação Matemática Crítica 
embasem o desenvolvimento do trabalho. (ARAÚJO, 2002, p. 39) 

 
 Em sua concepção, podemos destacar a abordagem de um problema não matemático 

da realidade, o que possibilita trazer para a sala de aula contextos externos à Matemática, de 

interesse dos alunos, uma vez que a situação a ser abordada é escolhida por eles.  A autora 

ainda aponta para o trabalho em grupo, uma característica muito comum em atividades de 

Modelagem; e, por fim, a Educação Matemática Crítica como embasamento para o trabalho, 

que é definida pela autora como "promotora da participação crítica dos estudantes/cidadãose 

da discussão de questões políticas, econômicas, ambientais, as quais a matemática se torna um 

suporte tecnológico” (Araújo, 2009, p. 55). Refere-se aos trabalhos dos grupos com temas e 

debates com a escuta do outro, no trabalho com questões políticas e democráticas, 

apresentando assim o papel social da Matemática.  

 Entendemos que a Modelagem quando trabalhada a partir de temas tem muitas 

características comuns com a Educação Matemática Crítica. Daí as conexões expressas nas 

publicações de Barbosa (2001, 2003, 2004) e Araújo (2002).  

 Ao apresentarmos essas três concepções de Modelagem, sentimos a necessidade de 

posicionar nossa pesquisa diante delas.  A concepção adotada nessa pesquisa é a de que 

concordamos com Burak. Mais uma vez ressaltamos que admitimos a Modelagem como 

metodologia no ensino no sentido amplo de Burak, incluindo diferentes aspectos que a 

Modelagem pode ser entendida como uma metodologia de ensino e, nesse sentido, co 

subsidiam a prática da Modelagem em sala de aula. Burak, ao discorrer sobre essa prática da 

Modelagem defende fortemente que os temas a serem estudados sejam escolhidos pelos 

participantes e, dessa forma, defende também que não é o currículo que direciona as 

atividades de Modelagem e sim a Modelagem que determina o currículo. Nossa posição nesse 

                                                 
15 Fonte: Sistema de Currículo Lattes da autora. Acesso em: 15 jul. 2013. 
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aspecto é de que pode haver certa flexibilidade na escolha do tema, de acordo com a situação 

e com a segurança do professor para desenvolver as atividades. Nesse sentido nos 

identificamos com Barbosa quando ele descreve os chamados casos de Modelagem, nos quais 

são explicitados os papeis desempenhados pelo professor e pelo aluno, e admite a 

possibilidade do tema da Modelagem ser apresentado pelo professor. Podemos pensar nessa 

diferença como uma divergência entre os autores, porém há muitos outros pontos de 

convergência que podemos identificar. Entre eles a reflexão crítica sobre temas não 

matemáticos, subsidiada pela Matemática. Ainda, o desenvolvimento das atividades de 

Modelagem em sala de aula, como proposto por Burak, propicia a criação de ambientes de 

aprendizagem da forma como Barbosa define Modelagem. Temos também identificação com 

Araújo na sua proposta de que as questões da Educação Matemática Crítica devem embasar o 

desenvolvimento das atividades de Modelagem. A ênfase dada à reflexão crítica sobre os 

temas também se faz presente nas publicações de Barbosa e Burak.  

Assim, entendemos como compatíveis, embora diferentes, as concepções dos três 

autores. Trazer essas concepções para a pesquisa não teve a intenção de contrapor as 

diferenças, mas sim de complementar visões e apresentar possibilidades ampliadas de 

desenvolvimento das atividades da Modelagem em aulas de Matemática, que podem dar 

subsídios para entendermos as percepções dos participantes da pesquisa acerca da Modelagem 

e de sua inserção na formação de professores. 

 

1.2.2 Algumas possibilidades e práticas de Modelagem em sala de aula 

 

Assim como há para a Modelagem várias concepções, vários também são os contextos 

em se desenvolvem atividades de Modelagem e as formas de fazer isso em sala de aula. 

Jacobini (2004, p.58) faz uma revisão destas práticas e elenca que:   

 

A Modelagem no ensino de Matemática tem sido aplicada como estratégia 
pedagógica bem sucedida em cursos de especialização e em treinamento de 
professores (Bassanezi (1994, 1999, 2002)), nos ensinos Fundamental e Médio 
(Biembengut (1990, 2000), Burak (1987, 1992), Spina (2002)), em cursos de 
Cálculo Diferencial e Integral (Bassanezi (1994, 2002), Franchi (1993, 2002), Borba 
1999 e Araújo, 2002), em Estatística Introdutória (Jacobini (1999) e Jacobini e 
Wodewotzki (2001)), na formação de professores (Barbosa, (2001)), na educação 
ambiental (Ferreira, 2003), na educação de adultos (Monteiro 1991), como apoio ao 
trabalho com temas transversais (Monteiro e Pompeu Jr, 2001). (JACOBINI, 2004, 
p. 58) 
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 Uma forma muito frequente de desenvolvimento de atividades de Modelagem é o 

trabalho a partir de temas, que pode ser feito de diferentes maneiras. Uma delas é que o tema 

seja escolhido pelos alunos. Jacobini (2004) e Burak (2004) defendem essa posição alegando 

que favorece o fator interesse, a motivação16 e o comprometimento dos alunos nas atividades 

de Modelagem.Bassanezi (1999) também defende que quando a escolha do tema é feita pelo 

aluno, este se sente co-responsável pelo processo de aprendizagem. 

 Outra possibilidade é que haja uma escolha de tema negociada entre professores e 

alunos. Têm essa posição Rozal (2007) e Klüber (2007), que, entre outros fatores, enfatizam 

que os alunos devem escolher o tema com a participação dos professores, os quais devem 

incentivar, contribuir e oferecer possibilidades para que os alunos façam essa escolha. 

Há ainda os que, como Barbosa (2004) admitem a possibilidade de o professor 

escolher um tema que os alunos tenham afinidade ou interesse. Barbosa (2001) entende que o 

interesse dos alunos é imprescindível para atividades da Modelagem. Dessa forma, mesmo 

que o professor indique o tema, é importante tentar atender aos interesses dos participantes. 

Para exemplificar essa opção, citamos uma atividade descrita e analisada por Ferruzzi e outros 

(2004) desenvolvida em uma turma de graduação em tecnologia, cujo tema tratado foi o 

funcionamento de um circuito elétrico, proposto pelo professor para a introdução do conteúdo 

de funções de 1º de grau. Outro exemplo o trabalho desenvolvido por Franchi (1993) em uma 

turma de engenharia utilizando a Modelagem, na qual os alunos foram convidados a 

investigar uma situação real já problematizada e incentivados a buscar recursos para 

solucioná-la. 

Barbosa (2001), ao discutir sobre as possibilidades de inserção da Modelagem no 

currículo, apresenta três casos descritos no quadro 1 a seguir, no qual se destacam as 

participações do professor e do aluno em cada situação. No Caso 1 a situação problema a ser 

trabalhada é apresentada pelo professor juntamente com dados necessários. No caso 2, o 

docente também traz uma situação problema da realidade, mas cabe aos alunos coletarem os 

dados necessários e resolvê-la. E, finalmente no caso 3: os alunos escolhem o tema, formulam 

e resolvem o problema, sendo responsáveis também pela busca de informações. O autor 

defende que todas as três possibilidades apresentadas são válidas dependendo “das condições 

de cada sala de aula, de cada escola e da experiência e confiança de cada professor”. 

(BARBOSA, 2001, p.8) 

                                                 
16Não é nossa intenção nessa pesquisa falar ou definir motivação, mas citamos o termo em função desta palavra 
ser muito citada por nossos sujeitos em seus relatos e pelos professores que referencial este trabalho. 
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Os casos de Barbosa (2001) estão esquematizados no quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – casos de Barbosa - Fonte: Barbosa (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os chamados “casos de Barbosa” são, a nosso ver, muito úteis para o entendimento de 

diferentes possibilidades de trabalho com a Modelagem. Concordamos com Barbosa (2002) 

em não fechar uma única opção ou forma de inserção da Modelagem nos currículos.  

 Tendo mais opções de utilização da Modelagem nos contextos escolares a 

possibilidade de uma delas atender às necessidades ou particularidades de determinada turma 

ou escola é maior. O caso 1 pode ser interessante para professores sem experiência ou 

domínio sobre a Modelagem como metodologia de ensino, uma vez que a situação pode ser 

estudada previamente pelo professor que, neste caso, tem um maior controle sobre as 

possíveis situações de sala de aula no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Também 

pode ser mais adequado para escolas mais rígidas no cumprimento de programas escolares, 

uma vez que o tema pode ser escolhido de forma a favorecer o aparecimento dos conteúdos 

desejados Também porque, pelo fato dos dados necessários serem apresentados aos alunos, 

não se dispende muito tempo com a atividade. O caso 2 apresenta uma maior participação do 

aluno no processo de modelagem, desde a simplificação do problema e coleta dos dados, mas 

ainda atrelado à escolha de um tema que favoreça o programa escolar ou os objetivos do 

professor para aquela turma. Finalmente o caso 3 onde há participação do aluno em todo o 
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processo de Modelagem e por essa razão a atividade é mais aberta. Pode ser adequado para 

um professor mais experiente, para uma disciplina específica de Modelagem ou para situações 

com possibilidade de flexibilização do programa escolar, situações estas favoráveis para 

exploração de temas livres. Isso não quer dizer que o caso 3 não possa ser trabalhado em 

outras situações como em disciplinas de Matemática de cursos regulares. 

 Uma orientação para a condução de atividades de Modelagem a partir de temas pode 

ser encontrada em Burak (2004), em um roteiro sugerido com cinco etapas, que apresentamos 

a seguir. Embora já tenhamos mencionado essas etapas anteriormente, julgamos interessante 

trazê-las novamente nesta seção em que discorremos sobre as práticas de Modelagem, 

fazendo uma breve descrição de cada uma delas. Destacamos que, mesmo que o tema não seja 

escolhido pelos alunos participantes, esse roteiro se aplica e pode orientar o professor que 

conduz a atividade. Essas são as etapas: 

 

1-A escolha do tema: Nessa etapa, o pesquisador sugere que o trabalho de Modelagem seja 

desenvolvido a partir de temas escolhidos pelos participantes, que devem ser reunidos em um 

ou mais grupos de 3 ou 4 pessoas. Dessa forma, Burak defende haver uma maior interação e 

interesse dos participantes. Pode ser escolhido um tema por grupo ou um tema para toda a 

classe. 

 

2- Pesquisa exploratória: Nessa etapa é feito o levantamento de informações sobre o tema 

escolhido, utilizando diferentes fontes. Esse é o momento de professor e alunos se inteirarem 

sobre o tema. Os conteúdos Matemáticos a serem trabalhados posteriormente nas as 

atividades são provenientes dos problemas levantados na pesquisa de campo, que ocorre nessa 

etapa.  

 

3- levantamento dos problemas: Nessa etapa questionamentos feitos na fase exploratória são 

convertidos em problemas escritos em linguagem Matemática. É uma etapa importante para o 

desenvolvimento dos participantes, desenvolve neles um olhar mais atento e crítico, gerando 

debates que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos participantes e para 

compreensão das situações envolvidas. Esse lado crítico e reflexivo desenvolvido é 

interessante para o processo, pois na Modelagem, os problemas são em geral diferentes dos 

citados na maioria dos livros textos, uma vez que são provenientes da pesquisa exploratória 

realizada pelos participantes. Os problemas são elaborados a partir da pesquisa, e por isso são 
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únicos. Cada hipótese levantada em um problema pode se tornar um novo problema com 

novas hipóteses. 

 

4- resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema: Na 

Modelagem a resolução do problema é uma das etapas do processo e o problema ou os 

problemas levantados ou elaborados, determinarão os conteúdos a serem trabalhados. Essa 

etapa é fundamental, pois é onde a Matemática se apresenta forte e com significado. Aqui os 

conteúdos ganham significado, pois o tema foi escolhido dentro de áreas de interesse dos 

participantes. É nessa etapa que se oportuniza a construção dos modelos.  

 

5- Análise crítica da(s) solução(es): Essa etapa permite analisar e discutir as soluções 

apresentadas, possibilitando aprofundamento de aspectos matemáticos e não matemáticos 

relacionados ao tema. A análise e a validação do modelo permite sua utilização em outras 

situações análogas, pode inspirar soluções de outros problemas.  O professor pode lançar um 

desafio novo para seus alunos diante da análise por eles elaborada. Os alunos podem validá-la 

e levantar novas hipóteses e testá-las.  

 

 Como já afirmamos anteriormente, essas etapas não são únicas, mas podem ser 

interessantes para o trabalho em sala de aula com a Modelagem e um auxílio para sua 

implantação. 

 Entendemos que é viável a utilização da Modelagem em contextos escolares diversos e 

essa prática pode contribuir significativamente para a formação dos estudantes, dando a estes 

a oportunidade de aprender a Matemática de forma contextualizada, favorecendo o trabalho 

interdisciplinar Entendemos também que,fazendo parte da formação de professores, pode de 

algum modo estimular os docentes a incluí-la em suas práticas. É possível que se os 

professores vivenciarem atividade de Modelagem em sua formação, inicial ou continuada, 

sintam-se mais seguros para trabalharem com ela. 

  

1.3 - Modelagem na formação de professores de Matemática 

 

 Nesta seção trataremos da Modelagem na formação de professores, resgatando 

pesquisas que tratam do tema e estabelecendo uma relação entre esses dois campos: a 

Modelagem e a formação de professores.  

Sobre isso Malheiros (2012) destaca: 
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Pesquisas sobre a formação do professor de Matemática, seja ela inicial ou 
continuada, têm sido desenvolvidas, relacionando-a com a Modelagem (BARBOSA, 
2001; ALMEIDA, 2004; SILVA, 2007; OLIVEIRA, 2010). Nas investigações 
acerca da formação inicial, os autores reforçam a ideia de que é preciso que a 
Modelagem seja incorporada, na prática, aos cursos de Licenciatura em Matemática. 
(MALHEIROS, 2012, p. 868) 

 

Para darmos uma idéia mais concreta do campo de pesquisa “Modelagem e Formação 

de Professores”, citamos uma pesquisa de mestrado realizada por Silveira (2007) que 

estudou65 teses e dissertações brasileiras que relatam o uso da Modelagem para a formação 

de professores, produzidas entre os anos de 1976 e de 2005. Alguns dos principais focos de 

pesquisa abordados nos trabalhos foram: Modelagem na formação continuada; contribuições 

da Modelagem para o pensamento reflexivo em sala de aula; Modelagem, concepções e 

experiências de futuros professores; Educação Matemática no processo de formação do 

professor das séries iniciais; o estágio supervisionado norteado pela Modelagem; a 

Modelagem como estratégia de aprendizagem da Matemática em cursos de aperfeiçoamento 

de professores. 

Entre as justificativas para a inclusão da Modelagem na formação de professores está a 

possibilidade de esta tendência metodológica poder tornar a participação dos alunos na aula 

mais ativa e de os professores de Matemática poderem refletir sobre a necessidade de 

proporcionar momentos que estimulem a construção do conhecimento empregando a 

curiosidade e a criatividade dos alunos. Neste sentido, Santos e Bisognin afirmam que:  

 

os professores de matemática necessitam, também, refletir sobre ausência de 
situações de interesse, curiosidade, criatividade, motivação e buscar possibilidades 
de criar, em sala de aula, um ambiente que venha propiciar momentos de construção 
de conhecimento, de descoberta, de troca de ideias, de produção de significados e de 
crítica, visando, para isso, tratar de questões e assuntos do dia-a-dia, partindo, 
também, da realidade do aluno. (SANTOS E BISOGNIN, 2007, p. 100) 

 

Oliveira (2010) menciona cinco argumentos para a inclusão da Modelagem no 

currículo e na sala de aula, discutidos por Barbosa (2003) e Bassanezi (2002). Estes cinco 

argumentos são: o argumento formativo, que se refere ao fato de os alunos desenvolverem 

habilidades para a resolução de problemas; o argumento da compreensão do papel 

sociocultural da Matemática, que se refere à análise do papel da Matemática nas práticas 

sociais dos alunos; o argumento da utilidade, que diz respeito à utilização da Matemática em 

áreas e situações diversas pelos alunos; o argumento da motivação, que está relacionado ao 

estímulo que os alunos recebem para estudar Matemática de forma contextualizada no 
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cotidiano vivido e o argumento da aprendizagem, que está relacionado à maior facilidade 

desenvolvida pelos alunos para compreender as idéias e os conceitos matemáticos.  

 Além destes argumentos, Barbosa (2004b, p.1) insiste na necessidade dos professores 

conhecerem a Modelagem: “se Modelagem é uma proposta corrente na Educação 

Matemática, os professores devem conhecê-la para decidirem autonomamente sobre a 

inclusão desse ambiente de aprendizagem17 – e de que modo – nas suas práticas docentes”. 

 Não obstante, não podemos ser ingênuos e enxergar o emprego da Modelagem como 

garantia de sucesso educacional absoluto. Assim como outras metodologias, o uso da 

Modelagem pode não alcançar os objetivos esperados em determinadas situações. 

Entendemos na linha de raciocínio de Freire Júnior (2002, p. 20) para quem o desafio da 

Educação Matemática é “formar o cidadão de modo que ele possa ter uma relação crítica com 

a ciência; nem temor infundado nem idolatria, mas relação crítica com algo [...]”, que não se 

trata de achar que a Modelagem é a solução para todos os problemas da Educação 

Matemática. Não podemos, nós mesmos, incorrer no erro fundamental, tal qual levantado pelo 

autor, da idolatria da Modelagem. 

De acordo com Barbosa (2004, p.5), embora os professores tendam a apontar dois 

argumentos prototípicos – “a Modelagem é um meio para os alunos aprenderem matemática” 

e “a Modelagem desenvolve a capacidade de resolver problemas do dia- a- dia” – como 

justificativa para a pertinência da Modelagem nos currículos, muitas são as dificuldades 

apontadas e enfrentadas pelos professores de Matemática ao tentarem conduzir ou implantar a 

Modelagem em suas aulas. Entre essas, ressaltamos a insegurança do docente diante das 

atividades de Modelagem, pois mesmo desejoso de “fazer uma intervenção em sala de aula, 

[...] sente-se inseguro para tal”. (BARBOSA, 2004, p.5) 

Sobre essa insegurança Oliveira (2010) conclui que deve advir do confronto entre o 

discurso das práticas pedagógicas18 tradicionais vigentes nas escolas e o discurso de 

mudanças de prática para o ensino de Matemática com outras tendências metodológicas. 

Também não podemos desconsiderar que um fator que desperta a insegurança está 

relacionado ao fato de a presença da Modelagem romper com a idéia de um currículo linear, 

já que a própria natureza desta metodologia de ensino, não permite a previsão total do 

conteúdo a priori, podendo fazer surgir em sala de aula conteúdos não necessariamente 

                                                 
17 Lembramos que para Barbosa, tal qual já discutimos no capítulo anterior, Modelagem é nomeada como um 
ambiente de aprendizagem e não como uma metodologia de ensino.  
18 Prática pedagógica definida na mesma linha que Oliveira (2010, p. 2) como sendo “o processo de ensino e 

aprendizagem que acontece em contexto específico”. 
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previstos em um determinado nível escolar. Para a autora, a insegurança e as dificuldades dos 

professores nos primeiros contatos e experiências com a Modelagem, reforça a importância da 

presença desta na formação de professores de Matemática.  O estudo da Modelagem nos 

cursos de formação pode inspirar os docentes a programar atividades dessa natureza em suas 

salas de aula.  

Assim também, a ausência de atividades de Modelagem nos cursos de formação pode 

ser um dos motivos dos professores não utilizarem Modelagem em suas aulas. Barbosa 

(2001b), citando Richardson (1996), afirma que isso pode acontecer porque o professor de 

Matemática, principalmente em início de carreira, tender a seguir seus professores como 

referência pra o seu trabalho.   

 

Experiências com a escolaridade: os anos pré-formação (no caso, 
como aluno do Ensino Fundamental e Médio) influenciam as 
concepções dos professores. A evidência mais clara refere-se às 
concepções que os futuros professores sustentam nos programas de 
formação inicial. Estudos indicam, particularmente, que os professores 
pré-serviço e os em início de carreira mantêm ex- professores como 
referências para seu ensino. (BARBOSA, 2001b, p.68) 

 

Daí a importância da Modelagem fazer parte dos currículos de Licenciatura em 

diferentes espaços.  Barbosa (2001b) defende que a Modelagem faça parte dos currículos da 

formação de professores, não apenas como uma disciplina, mas como parte de diversas 

disciplinas, como ambientes de aprendizagem. 

Em uma publicação de Souza (2007) são destacadas duas ações, envolvendo a 

Modelagem, indicadas para a formação de professores de Matemática. A primeira delas é a 

vivência em Modelagem, que pode proporcionar aos estudantes se familiarizarem com o 

processo de Modelagem e com suas possibilidades de utilização. A segunda seriam ações 

didático-pedagógicas de Modelagem, que possam fazer os alunos refletirem sobre as 

possibilidades e potencialidades dessa Metodologia nas aulas de Matemática. Esse tipo de 

ação pode ser: 

 
fonte de reflexão sobre seu potencial no processo de ensino e aprendizagem da 
Educação Básica, sobre os argumentos que a constituem como estratégia de ensino, 
sobre os obstáculos à sua implementação, sobre sua essência enquanto processo 
investigativo, sobre sua viabilidade, sobre os caminhos para a sua implementação, 
entre outros. (SOUZA, 2007, p. 226) 
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Enxergamos nesse caso a possibilidade de incluir a Modelagem também nas 

disciplinas de cunho pedagógico, onde essas reflexões e discussões sobre as potencialidades 

da Modelagem poderiam acontecer. 

Barbosa (2004) relata ainda razões apresentadas por professores, ouvidos em estudos 

realizados por pesquisadores da área, para não empregarem atividades de Modelagem nas 

aulas. São três os aspectos apontados: 

 

- falta clareza sobre a operacionalização dessas atividades no contexto 
escolar, onde, em geral, predomina programas pré-estabelecidos e 
cujas rotinas já estão estabelecidas; 
- dúvidas sobre os conhecimentos dos professores para conduzir as 
atividades;  
- não se sabe como os alunos, colegas de trabalho, coordenadores e 
pais reagirão à 
proposta. (BARBOSA, 2004, p. 5) 
 

 
 Decorre destas considerações, a hipótese do pesquisador, citado acima, a respeito de 

que a insegurança do professor está condicionada às lacunas percebidas em relação ao seu 

saber-fazer, à organização da escola e à relação com os demais atores do espaço escolar.  

 Ressaltamos, portanto, que para que a experiência do professor com a Modelagem seja 

ainda mais completa e possa contribuir efetivamente para a sua formação e prática 

docentes,“não basta ao docente ter a experiência-própria como aluno, mas é preciso também 

que a tenha na perspectiva de professor” (BARBOSA, 2004, p.5). A essa dupla dimensão, o 

autor chama de domínios. Os dois domínios, o da experiência da Modelagem como aluno e o 

da experiência de Modelagem como professor, podem e devem, na opinião do autor, ocorrer 

ao mesmo tempo, dependendo apenas da condução das atividades. Essa diferenciação visa tão 

somente assinalar que “o contato de Modelagem dos professores deve possibilitar que eles se 

sintam seguros e confortáveis para decidir se desejam inserir e conduzir atividades dessa 

natureza em suas aulas”. (BARBOSA, 2004, p. 8) 

Nesta perspectiva, destacamos a importância de um dos possíveis lugares,apresentado 

por Almeida (2009), para a Modelagem na formação inicial. A autora discute também a 

possibilidade de a Modelagem ser experimentada na formação inicial como parte das 

atividades de estágio, quando os estudantes aventuram-se nas primeiras experiências como 

docentes. Dessa forma o futuro professor pode utilizar a Modelagem com mais segurança, 

pois em caso de dúvida, dispõe dos orientadores do estágio para orientá-lo quanto aos 

caminhos e etapas a seguir. 
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Acrescentamos que o estágio torna-se, na perspectiva proposta por Almeida (2009) um 

lugar possível para, além de se trabalhar a Modelagem, também unir os dois domínios citados 

por Barbosa (2004), uma vez que pode colocar o professor ou futuro professor em uma 

atividade de Modelagem, mas dessa vez não como aluno, mas como professor. Nessa 

perspectiva, o estágio supervisionado torna-se um espaço importante no qual os futuros 

professores podem “ser encorajados a trabalhar com diferentes metodologias, não somente a 

Modelagem, para que tenham a oportunidade de vivenciar experiências inovadoras e que 

rompam com a tradição pedagógica do ensino de Matemática”. (ALMEIDA, 2009, p. 132) 

Não temos a intenção de afirmar que sem ter conhecimento ou experiência com a 

Modelagem na sua formação inicial ou continuada o professor não conseguirá utilizá-la. E 

nem que o contato com a Modelagem na formação garanta sua futura utilização. No entanto 

entendemos que certa familiaridade com a metodologia pode inspirar atividades futuras. Um 

estudo realizado por Roma (2003) aponta que muitos alunos da pós-graduação que 

aprenderam Modelagem em sua formação não desenvolveram propriamente atividades de 

Modelagem, mas desenvolveram atividades similares em suas salas de aula.  

Buscando trazer contribuições para o tema da Modelagem na formação de professores 

realizamos essa pesquisa. Nela investigamos como professores de Matemática, professores 

formadores e em formação percebem e lidam com a Modelagem e como entendem a sua 

inserção na formação de professores. 

No capítulo a seguir apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa, descrevendo os participantes e os instrumentos utilizados para a coleta 

de dados. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para estruturar a pesquisa, apoiamo-nos no levantamento de pesquisas bibliográficas e 

documentais19 nas áreas de formação de professores, formação de professores de Matemática 

e Modelagem Matemática, de modo a construir nosso referencial teórico. 

A pesquisa foi sendo definida e delimitada ao longo da própria pesquisa, à medida que 

os objetivos específicos foram sendo estabelecidos. Assim, nosso trabalho de campo foi 

desenvolvido de acordo com os objetivos a seguir. 

Nosso primeiro objetivo específico é: investigar o que um grupo de professores de 

Matemática conhece sobre Modelagem Matemática, como a percebe na sua prática docente, e 

se a julga relevante para a formação do professor de Matemática. Para atingir esse objetivo 

entrevistamos um grupo de professores que tiveram de alguma forma conhecimento ou 

contato com a Modelagem. As entrevistas foram semi estruturadas.  

Nosso segundo objetivo específico é: investigar e analisar a percepção do professor 

formador e de um grupo de estudantes de Matemática em início de formação sobre a 

utilização da Modelagem a partir da vivência em uma atividade de Modelagem em uma 

disciplina de início do curso. Nesse caso observamos parte das atividades da MTM245 - 

Fundamentos de Educação Matemática, ministrada pela professora Regina de Oliveira Lino 

Franchi para alunos ingressantes no curso de Matemática da UFOP, no primeiro semestre de 

2012, também colhemos depoimentos da professora. 

Nosso terceiro objetivo específico é: investigar e analisar a percepção de professores e 

estudantes de Licenciatura em Matemática sobre a utilização da Modelagem Matemática em 

aulas de Matemática e a contribuição para a formação de professores, a partir da vivência em 

uma oficina pedagógica. Para atingir esse objetivo elaboramos e desenvolvemos uma oficina 

de Modelagem com a participação de um grupo de professores e futuros professores, em 

2012. Observamos o desenvolvimento das atividades e também aplicamos um questionário 

aos participantes. 

Organizamos os três objetivos específicos no intuito de buscar diversificar as 

experiências com a Modelagem e assim enriquecer nossa coleta de dados,ampliando as 

possibilidades de contribuições da Modelagem na formação dos professores. Dessa maneira, 

foram realizadas entrevistas com professores, podendo nos dar uma noção de como eles a 

percebem a Modelagem e se a julgam interessante. Observamos um grupo de alunos de 

                                                 
19 A legislação utilizada.  
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Matemática tendo a primeira experiência com a Modelagem em um trabalho com temas livres 

em uma aula de cunho pedagógico e ofertamos uma oficina de Modelagem com um tema 

proposto a alunos e professores de Matemática em outra região. Assim, como conseguimos 

resultados de fontes, situações e sujeitos diferentes, entendemos que se tornou mais amplo o 

leque de possibilidades de este trabalho auxiliar o leitor, bom como de auxiliar a responder 

nossa questão. 

Nossa pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa. De acordo com Bogdan e 

Bilklen (1994), uma primeira característica das pesquisas qualitativas é que a fonte direta de 

dados é o ambiente natural. Nos ambientes os dados coletados podem incluir notas de campo 

e gravações de áudio. O pesquisador interpreta esses dados de forma a valorizar seu 

entendimento e impressões a respeito do ambiente no qual se inseriu. Foi o caso das salas de 

aula da graduação,das entrevistas e da oficina de Modelagem. 

A segunda característica diz respeito ao fato de a pesquisa qualitativa apresentar os 

dados de modo descritivo na forma de palavras ou imagens. “Os resultados escritos contêm 

citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação”, incluindo 

“transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, questionários e outros 

registros oficiais” (BOGDAN;BIKLEN,1994, p.48). Os dados de nossa pesquisa, em 

concordância com essa abordagem, são provenientes de entrevistas, observações das aulas e 

da oficina de Modelagem e são apresentados de forma descritiva. 

A terceira característica da pesquisa qualitativa pressupõe que os investigadores se 

interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados finais, sendo então de 

grande valor e utilidade as observações e impressões passadas ao pesquisador no momento de 

contato com seus sujeitos de pesquisa. Por isso, em nossas observações, entrevistas e oficina, 

procuramos captar informações importantes para a análise de nosso corpus. 

A quarta característica da pesquisa qualitativa diz que os investigadores interpretam 

seus resultados de forma indutiva, indo das constatações mais particulares a planos cada vez 

mais abrangentes. Em nossa pesquisa procuramos interpretar as falas dos participantes 

procurando, em cada situação particular sobre a qual falavam, identificar suas percepções 

sobre a Modelagem na formação de professores. 

A última, e não menos importante característica, diz que o significado ocupa uma 

posição de destaque na abordagem qualitativa. É necessário encontrar o significado manifesto 

e o que permaneceu oculto, sendo elucidado pela interpretação e análise do pesquisador. 

Nesses significados manifestos, as experiências relatadas ocupam o centro de referência das 

análises e interpretações de uma pesquisa qualitativa. Diferente da pesquisa quantitativa, o 
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meio, a situação e a forma com que os dados são interpretados interferem consideravelmente 

nos resultados, como a utilização de gravações de vídeo em entrevistas e observações de aula, 

que buscam compreender como as pessoas se posicionam diante das situações que vivenciam. 

Essa característica foi marcante nos três grupos de atividades que desenvolvemos. 

Nas pesquisas qualitativas, o pesquisador, como parte importante da pesquisa, antes de 

iniciar seu trabalho, deve se despojar de preconceitos, para poder assumir uma atitude aberta a 

todas as manifestações. Assim nos posicionamos durante as atividades, quer sejam as de 

observação e intervenção ou as entrevistas,tendo cuidado para não nos adiantarmos dando 

explicações, nem nos conduzindo pelas aparências imediatas, mas sim buscando uma 

compreensão do todo no qual a pesquisa acontece. 

Os autores supracitados explicitam ainda que, assim como nas outras modalidades de 

pesquisa, a modalidade qualitativa descritiva não está livre de certa subjetividade, já que não 

há como o investigador neutralizar totalmente em um processo investigativo de qualquer 

natureza, nem mesmo nos ambientes não naturais, como os de laboratório, por exemplo. De 

acordo com Le Compete (1987apud BOGDAN;BIKLEN 1994, p.67), os investigadores 

qualitativos reconhecem e “preocupam-se com os efeitos que a sua subjetividade20 possa ter 

nos dados que produzem”.Contudo,aquilo que os investigadores qualitativos tentam fazer é 

estudar objetivamente os estados subjetivos dos seus sujeitos. “Ainda que a idéia de que os 

investigadores sejam capazes de ultrapassar alguns de seus enviesamentos possa, 

inicialmente, ser difícil de aceitar, os métodos que eles utilizam auxiliam neste processo”. 

(BOGDAN; BIKLEN,1994, p.67) 

Não neutralidade, ou respaldo subjetivo é reforçado também por Garnica, quando diz 

que a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela: 

(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, grifo nosso) 

                                                 
20 Em virtude de a edição do livro de Bogdan e Biklen ser tradução realizada em português de Portugal, usaremos as 
expressões como grafadas toda vez que fizermos citações literais do texto. 
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 Em certa medida, resguardados os devidos cuidados,nossa pesquisa também lida com 

certa subjetividade do pesquisador, uma vez que procuramos interpretar as manifestações dos 

participantes buscando indícios de suas percepções acerca da Modelagem.  

2.1 Descrição dos instrumentos e das etapas da coleta de dados 

Utilizamos nesta pesquisa entrevistas semiestruturadas, depoimentos, questionários 

fechados e mistos, anotações no diário de campo e observações de aulas nas modalidades: 

participante e não participante. Por meio desses instrumentos buscamos reunir informações 

que permitissem identificar e analisar as percepções dos participantes das atividades21 a 

respeito de seu conhecimento e envolvimento com a Modelagem, no que tange à sua 

utilização na Educação Matemática.  

A coleta de dados de nossa pesquisa foi desenvolvida em três momentos distintos, por 

isso, optamos por apresentar nossos sujeitos em três grupos e momentos distintos. Assim: 

 

• O primeiro grupo, que chamaremos de “PE” (Professores entrevistados), é composto 

pelos professores em exercício que participaram das entrevistas guiadas pelo roteiro 

que consta do apêndice A e responderam ao questionário I (apêndice B), denominado 

“perfil dos participantes”. 

• O segundo grupo é composto pela professora formadora Regina Helena de Oliveira 

Lino Franchi “PR”, que conduziu as atividades de Modelagem na disciplina MTM245 

- Fundamentos de Educação Matemática, e pelos participantes dessas atividades, que 

chamaremos de “PF” (professores em formação), uma vez que são estudantes do 

primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática. 

• O terceiro grupo, que chamaremos de “PO” (participantes da oficina), é composto 

pelos participantes da oficina de Modelagem, que participaram do debate realizado 

durante as atividades da oficina e responderam ao questionário 2, apresentado no 

apêndice E. 

2.2 Critério de escolha dos participantes do grupo I einstrumentos utilizados 

                                                 
21 O nome de cada sujeito será mantido em sigilo nos dados do trabalho de campo. Para identificar a contribuição 
de cada um e saber diferenciá-los, nomearemos os participantes como 1, 2, 3, etc., em cada grupo de atividade a 
partir daqual os dados foram coletados. Exceção será o caso do professor formador identificado no corpo do 
texto. 
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Onze professores integraram esse grupo. A forma utilizada para seleção desses 

professores foi a determinação de uma amostra intencional por meio da técnica snowball(bola 

de neve), segundo a qual um informante indica o outro. Essa técnica de seleção de 

informantes foi proposta por Biernacki e Waldorf, em 1981. No Brasil, ficou conhecida como 

“amostragem em Bola de Neve”, ou “Bola de Neve” ou, ainda, como “cadeia de 

informantes”,segundo Penrod et al. (2003) e Goodman (1961), ambos citados por Baldin e 

Munhoz (2011, p.331). 

 Inicialmente foram convidados cinco professores do convívio do pesquisador, sendo 

quatro deles seus colegas de trabalho e um deles professor e aluno do programa de Mestrado 

em Educação Matemática da UFOP. Levamos em consideração, para tal seleção, professores 

que de alguma maneira tiveram contato com a Modelagem, pois entendemos que com essa 

característica poderiam trazer mais informações para responder as nossas questões de 

pesquisa. Além disso, os temas selecionados para o roteiro das entrevistas pressupunham, 

pelo menos em parte deles, algum contado do entrevistado com a Modelagem. O roteiro da 

entrevista semi estruturada apresentava oito questões norteadoras (apêndice A). Escolhemos a 

entrevista para obtenção dos dados sobre a Modelagem na formação de professores, pois, 

assim como Goldemberg (2003), entendemos que as pessoas têm maior disposição para falar 

do que para escrever, aumentando assim nossa chance de obter as respostas desejadas. Ao 

final da entrevista foi solicitado o preenchimento de um questionário (apêndice B), com o 

objetivo de determinar o perfil dos participantes. Esses professores entrevistados inicialmente 

indicaram, de acordo com a técnica de seleção acima mencionada, os demais participantes 

desse grupo.Ao serem convidados, todos os professores aceitaram participar da pesquisa. 

Cada professor foi entrevistado individualmente, em horários e locais de sua conveniência. 

As entrevistas, tendo apenas uma estrutura norteadora, foram conduzidas como uma 

conversa informal, tendo o pesquisador o cuidado de tentar garantir um ambiente em que o 

entrevistado pudesse se expressar com total liberdade. Dessa forma, conforme propõe 

Goldenberg, é possível “observar o que diz o entrevistado e como diz, verificando as 

possíveis contradições”(GOLDEMBERG, 2003, p.88), estabelecendo “uma relação de 

confiança e amizade entre pesquisador/pesquisado, o que propicia o surgimento de outros 

dados”. 

O roteiro da entrevista foi elaborado procurando contemplar aspectos da formação do 

professor de Matemática, da Modelagem na formação e também da prática docente dos 

professores entrevistados. Embora nossa pesquisa não tenha como objetivo investigar a 

prática docente, julgamos pertinente incluir esse aspecto para tentar estabelecer conexões 
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entre o contato e a experiência com a Modelagem na formação inicial ou continuada e a 

presença da Modelagem na prática docente.  

O questionário de pesquisa aqui adotado segue o modelo fechado, de acordo com 

classificação proposta por Gil (2008), e apresenta dezoito questões com o objetivo de traçar o 

perfil dos participantes. O questionário aborda informações relativas ao gênero, idade, grau, 

tipo de formação e o tipo de ensino frequentado. Também apresenta perguntas referentes à 

profissão, número de aulas, escolas nas quais leciona, satisfação financeira e profissional 

como professor e sobre a aplicação em suas aulas de conhecimentos aprendidos em sua 

formação. 

2.3 Critério de escolha dos participantes do grupo II e instrumentos utilizados 

Integram esse grupo a professora formadora e os estudantes matriculados na disciplina 

MTM245 - Fundamentos de Educação Matemática22 no primeiro semestre de 2012. É 

importante caracterizar os estudantes participantes. O curso de Matemática na UFOP é 

oferecido nas duas modalidades: Bacharelado e Licenciatura. No entanto, o ingresso é feito 

pela Licenciatura. Somente no terceiro período do curso os estudantes podem optar pelo 

Bacharelado, permanecendo na Licenciatura os que não o fazem. Dessa forma, estamos 

considerando que todos os ingressantes matriculados na disciplina são alunos da Licenciatura. 

Ocorre que, como o curso de Matemática em geral não é um curso de muita procura no 

processo seletivo, muitos estudantes o usam como porta de entrada na Universidade, não 

necessariamente com a intenção de permanecer no curso.  

 Usualmente é um curso com alto índice de desistência. Estavam matriculados na 

disciplina 30 alunos, dos quais apenas 15permaneceram até o final do semestre em questão. 

Poderíamos ter optado por considerar como sujeitos da pesquisa apenas os estudantes que 

permaneceram até o final. Porém consideramos como dado de pesquisa as notas de campo do 

pesquisador sobre a observação das aulas, nas quais, no início, havia um número maior de 

participantes do que os que concluíram a disciplina. Caso contrário, não faria sentido a 

dinâmica das aulas que será descrita no capítulo III. 

A disciplina foi ministrada às sextas-feiras, no período noturno, na sala oito do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), com carga horária de trinta horas, 

                                                 
22Ementa da disciplina: “Educação Matemática: Pressupostos que a fundamentam. A Educação Matemática 
enquanto campo profissional e científico. Ensino, aprendizagem e conhecimento matemático. As mudanças 
curriculares e suas consequências na Educação Matemática. Dificuldades atuais no ensino-aprendizagem de 
matemática no contexto sócio-cultural e político. As principais tendências da Educação Matemática no Brasil em 
relação às dificuldades. O professor de Matemática e sua formação profissional”. (www.ufop.br) 



49 

 

distribuídas em duas aulas semanais geminadas, totalizando dois créditos. Esta contava com 

trinta alunos matriculados, sendo que tínhamos, em média, por aula observada, vinte alunos 

presentes. A sala possui como equipamentos de tecnologia o projetor e a tela retrátil, e 

apresenta quadro de giz e carteiras. 

A escolha da turma e da disciplina a ser acompanhada foi feita pelo fato de fazer parte 

do currículo da Licenciatura em Matemática e ter a Modelagem como uma das tendências em 

Educação Matemática a ser abordada conforme o programa da disciplina. Além disso, ela 

estava sendo ofertada no momento da coleta de dados da pesquisa e tinha como docente a 

professora Regina, co orientadora desta pesquisa, fator que facilitava a aceitação da presença 

do observador em sala de aula. Para a Modelagem foram destinados cinco encontros. 

 Além dos registros em caderno de campo, que fizemos durante o acompanhamento das 

aulas, com as colocações dos alunos e orientações da professora, parte das atividades foi 

registrada em vídeo. Temos também registros dos alunos relativos aos trabalhos produzidos e 

respostas dos participantes a um pequeno questionário (questionário II, apêndice C), na 

modalidade de questionário misto, conforme classificação proposta por Gil (2008). Esse 

questionário foi formulado para colher as opiniões dos participantes sobre a atividade 

realizada.  

 Foram também colhidos depoimentos da professora formadora a respeito dos objetivos 

da disciplina, da maneira como o tema Modelagem foi abordado, da forma de condução das 

atividades. Esses depoimentos foram colhidos em diferentes momentos durante a realização 

da atividade e também posteriormente, no período da organização e análise prévia dos dados. 

2.4 Critério de escolha dos participantes do grupo III e instrumentos utilizados 

Integraram o terceiro grupo21 participantes da oficina de Modelagem intitulada 

“Modelando a construção de uma casa popular”. Os participantes desse grupo foram os 

inscritos na oficina no VI Encontro Mineiro de Educação Matemática (EMEM), realizado nos 

dias 14 a 17 de novembro de 2012, na Universidade Federal de Juiz de Fora23. O roteiro da 

oficina proposta ao grupo III foi elaborado conforme apêndice E, apresentado à coordenação 

do evento e aprovado.  

A oficina teve como objetivo principal proporcionar aos participantes a oportunidade 

de vivenciar atividades de Modelagem e de alguma maneira fornecer subsídios para utilização 

                                                 
23VI EMEM – Juiz de Fora - www.ufjf.com.br/vi emem/ 
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dessa metodologia na prática docente.Pretendeu-se discutir sobre as potencialidades da 

atividade para a Educação Matemática, bem como sobre a pertinência desse tipo de atividade 

na formação inicial do professor de Matemática. Do ponto de vista da pesquisa, buscamos 

obter dados para analisar a percepção de professores e estudantes de Licenciatura em 

Matemática sobre a utilização da Modelagem em aulas de Matemática e a contribuição para a 

formação de professores. 

Ao final da atividade, os participantes responderam ao questionário III. Esse 

questionário foi formulado de maneira a procurar entender se o participante, professor em 

formação inicial ou continuada, conhecia a Modelagem. Além disso, o questionário pretendia 

também registrar as impressões e percepções do participante tendo como referência a 

atividade vivenciada, em especial as percepções quanto à Modelagem, incluindo as opiniões 

sobre a inserção desta na formação de professores. Além das respostas ao questionário, as 

observações do pesquisador e os trabalhos produzidos pelos participantes também 

constituíram os dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentamos e discutimos os dados da pesquisa, agrupados como já 

descrito no capítulo anterior, e também apresentamos resultados obtidos.  

 

3.1 Apresentações dos resultados do grupo I 

 

O grupo um foi formado por professores em exercício, que chamamos de (PE), e que 

em algum momento, conheceram, utilizaram ou tiveram a Modelagem como parte de sua 

formação. Foram onze professores entrevistados seguindo-se um roteiro para a entrevista, na 

modalidade semi estruturada. Cada entrevista teve duração média de quarenta minutos e foi 

gravada em áudio pelo pesquisador. Posteriormente, fizemos a transcrição do áudio das 

entrevistas e registramos os resultados buscando agrupar as respostas das perguntas do roteiro, 

de forma a evidenciarmos as questões suscitadas a respeito da aplicação ou não da 

Modelagem em sala de aula. Esse processo foi necessário para que pudéssemos realizar a 

análise qualitativa a que nos propusemos.   

Além da entrevista foi aplicado o questionário chamado de perfil dos participantes, 

com o intuito de conhecer melhor os professores entrevistados e tentar estabelecer relações 

entre as informações coletadas e sua carreira docente. 

 

3.1.1 Questionário 

 

Entre as informações do perfil dos participantes, apurada nos questionários, 

constatamos que todos os entrevistados são professores com formação inicial na licenciatura 

em Matemática, sendo que apenas um deles não tem pós-graduação.  

Grande parte dos entrevistados frequentou sua graduação em instituições federais, na 

modalidade de curso presencial, e sempre tentaram buscar novas opções de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Trabalham em uma ou duas escolas e dedicam-se em geral 

somente à profissão docente. Estão relativamente satisfeitos com sua profissão e remuneração. 
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São abertos a inovações e a investimento em sua formação e profissão. Quanto à experiência 

em sala de aula, a maioria dos entrevistados possui entre oito e quatorze anos de experiência, 

alguns até com mais. 

Dez dos onze professores entrevistados se licenciaram em Matemática há mais de oito 

anos e, afirmam que escolheram esse curso, em geral, por terem real interesse pela área.  

 

3.1.2 Entrevista 

 

Na entrevista, apuramos que cinco dos entrevistados não tiveram contato com a 

Modelagem em sua formação inicial, mas somente em cursos de pós-graduação ou 

capacitação.  

Praticamente24 todos dos entrevistados, disseram que, enquanto alunos da formação 

inicial em licenciatura em Matemática, encontraram muitas dificuldades. Dentre elas, algumas 

queixas eram em função do formato muito tradicional das aulas expositivas, do uso frequente 

do sistema de aulas expositivas, exemplos e exercício e da ênfase em provas e demonstrações. 

Um exemplo dessa visão é apresentado a seguir:  

 

“Eu achava difícil sim, porque as aulas eram todas de resolução de exercícios 

no caderno e quadro, a gente fazia 10, 20, 200 exercícios de calculo e era 

uma aula dessa forma”.(PE9) 

 

Também apontaram que os conteúdos de nível superior eram tratados sem estabelecer 

conexões com os de ensino básico, no qual eles iriam atuar depois de formados. Esse tipo de 

crítica tem respaldo no parecer CNE/CP 09/2001, que aponta a necessidade de o professor ter 

conhecimento e domínio dos conteúdos específicos para a série que ministra aulas, de 

possibilidades didáticas de tratamento desses conteúdos, além ser desejável que ele considere 

os contextos nos quais os conteúdos se inserem e também temáticas transversais ao currículo 

escolar. Assim, destacamos a importância disso ser considerado também na formação inicial. 

A opinião de muitos dos entrevistados é de que as disciplinas são mais voltadas para o 

bacharelado do que para a licenciatura propriamente dita: “O professor prezava mais a 

                                                 
24Usamos a palavra praticamente, pois como tínhamos onze entrevistados, fizemos um arredondamento do 

percentual para facilitar a visualização do dado. Haverá outros momentos nesta apresentação dos dados em que 

procederemos a este recurso de arredondar. 
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formação do bacharel em relação a licenciatura, a forma com que as aulas eram dadas 

...95% expositivas, a maior parte delas”. (PE1) 

A maioria dos entrevistados relatou ter tido dificuldades nas disciplinas de cunho 

matemático, cursadas em sua licenciatura, nas quais o tipo de aula predominante é a 

expositiva. “Eram cuspe e giz, davam definição e teoria, de vez em quando um exemplo e 

boa, se vira para ir nos livros e fazer os exercícios para a prova”.(PE5) 

Os professores entrevistados consideram as aulas expositivas tradicionais 

insatisfatórias :“Não, as aulas tradicionais eu não gostava muito não...” (PE3). 

Essa forma de ministrar a aula, que pode ser uma das causas das dificuldades dos 

alunos, tende a se repetir. Como afirma Reis (2003), os professores de Matemática que 

ministram aulas na licenciatura nas áreas como cálculo, álgebra, entre outras, são em sua 

maioria, professores com formação em bacharelado e com mestrados e doutorados fora da 

área docente. Como seus cursos não os capacitaram, especificamente, para lecionar, e sim 

para o domínio dos conteúdos matemáticos, esses profissionais ensinam como aprenderam no 

chamado “erro e acerto”, copiando os professores de sua formação.O parecer CNE/CP 

09/2001 aponta a importância de o professor utilizar novas metodologias, estratégias e 

materiais de apoio nas aulas para facilitar o entendimento dos conteúdos por parte dos alunos. 

Aponta também a importância do desenvolvimento de práticas investigativas. Entendemos 

que a Modelagem Matemática pode ser uma alternativa às aulas ditas tradicionais e que pode 

atender ao que recomenda o referido parecer. Daí a importância de incluí-la também como 

práticanas aulas dos cursos de Licenciatura em Matemática. 

A possível repetição na prática docente do tipo de aula vivenciado na formação inicial 

aparece no relado de alguns professores quando perguntados sobre as estratégias que usam em 

suas aulas hoje:  

 

“As minhas aulas continuam sendo muitas aulas expositivas[...].devido ao pouco 
tempo que tenho [...] dou aula no ensino médio e integrado [...] o currículo é 432, 4 
aulas no primeiro, 3 no segundo e duas e 2 terceiro, e eles exigem que seja  dado 
todo o conteúdo, então eu não tenho muito tempo”. (PE6) 
 

 “Ainda trabalho com muita aula expositiva, mas tento usar algumas metodologias 
diferentes, tento utilizar computador, resolução de problemas, trabalhar em grupo, 
mas não foge tanto da forma que eu tive as minhas não, mas tento utilizar algumas 
coisas diferentes”. (PE1) 

Fiorentini (2005) chama atenção para que as disciplinas de Matemática, através dos 

exemplos de prática dos professores, contribuem para perpetuar a tradição pedagógica da aula 

como transmissão de conhecimento:  
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Podemos afirmar que as disciplinas matemáticas formam também pedagogicamente 
o professor. Ou seja, podem contribuir para uma formação que tenda a perpetuar a 
tradição pedagógica, nas quais o aluno é basicamente um ouvinte das preleções do 
professor, devendo acompanhar todos os raciocínios e passos dados pelo professor e, 
depois, treinar e internalizar aqueles procedimentos através de uma lista enorme de 
exercícios. (FIORENTINI, 2005, p. 111) 

 

Uma das falas dos entrevistados exemplifica esse tipo de prática: 

 

“(...)agora os professores que talvez não tinham esse dialogo com aluno a gente 
tinha dificuldade, mas vários professores, não sei dizer se era a maioria, mas vários 
professores davam aula virado para o quadro e enchiam o quadro e apagavam, 
enchiam o quadro e apagavam, e a explicação era igual ao quadro, eu não tinha 
tempo para pensar o que eu estava copiando”. (PE4) 

 

Não temos a intenção de dizer que essa perpetuação das práticas vivenciadas seja uma 

regra. Há os que propositadamente modificam isso:‘Quero fazer diferente do que fizeram 

comigo, porque ficar falando lá na frente e os alunos escutando não funciona não”. (PE9) 

No entanto as ponderações de Reis (2003) e Fiorentini (2005) acima descritas 

reforçam a importância de haver uma diversificação de estratégias usadas nas aulas de cunho 

específico do curso, proporcionando aos licenciandos uma visão de alternativas a serem 

usadas nas aulas de Matemática. No caso de nossa pesquisa interessa focar na Modelagem 

como uma dessas possibilidades de trabalho, mesmo nas disciplinas de Matemática. 

 Um dos objetivos das entrevistas neste grupo era identificar o que os participantes 

conhecem sobre modelagem e de que forma a conheceram. 

A grande maioria dos entrevistados relatou que conhecem um pouco da Modelagem 

através de cursos de capacitação, palestras em seminários e em disciplinas isoladas em cursos 

de especialização ou de mestrado. Vários dos entrevistados disseram ter tido disciplina de 

Modelagem na Graduação, porém com diferentes enfoques. Houve quem afirmasse ter tido 

uma disciplina de Modelagem com enfoque da Matemática Aplicada, na qual estudaram 

alguns modelos utilizando Equações Diferenciais Ordinárias e outros com aplicações na 

Física. Ainda houve quem mencionasse ter tido uma disciplina de Modelagem na graduação 

que trabalhou com um tema escolhido pelos participantes, e também foi mencionada uma na 

qual foram trabalhados problemas relativos à área de um terreno e uma casa. Também foram 

mencionadas disciplinas nas quais foram estudados textos sobre Modelagem. Alguns dos 

entrevistados mencionaram ter tido contato mais de uma vez com a Modelagem na sua 

formação inicial e continuada. Para alguns professores o contato com a Modelagem na sua 
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formação foi mais superficial e outros tiveram mais oportunidade de estudar ou realizar 

atividades de Modelagem.  

A maioria dos entrevistados tem pelo menos uma idéia do que seja a Modelagem:“Eu 

entendo a modelagem como uma tentativa de transcrever para alguém uma situação geral 

para uma linguagem matemática.”(PE4) 

 Os que conhecem tiveram pouco contato com a Modelagem demonstram certa 

insegurança para falar sobre a Modelagem e para utilizá-la em suas aulas: 

 

“Eu uso muito aplicações, aplicações matemática, mas modelagem é um projeto, 
pode demorar, trabalho com matemática aplicada. Mas projetos específicos de 
modelagem com a concepção que eu tenho eu não trabalho não.Por não conhecer 
ou não ter tempo, senão eu faria". (PE1) 

 

A maioria dos professores entrevistados alegou não utilizar a Modelagem por não 

terem conhecimento ou domínio suficiente para se arriscar a utilizá-la em suas aulas, sendo 

essa uma dinâmica diferente da rotina de sua formação ou prática. É possível que isso se deva 

ao fato de poucos dos professores entrevistados terem tido um contato maior com a 

Modelagem em sua formação e também pelo fato de os professores em geral terem uma 

tendência a reproduzir em sua prática docente o tipo de aula que tiveram na sua formação 

(como já discutido e referenciado anteriormente):  

“não, quem sou eu, eu só vi na teoria, duas vezes, eu nem participei como aluna 
disso. Se eu tivesse estudado essa matéria ou visto como se faz no curso, ou alguém 
que trabalha comigo usasse, aí talvez, mas sem conhecer mais sobre o assunto, 
saber como funciona e como eu vou fazer direitinho, é difícil, tenho medo” (PE5). 
 

Quando perguntados sobre o seu conhecimento ao tratar de Modelagem, os 

professores, em sua maioria, se mostraram muito inseguros. Eles têm dificuldade por não 

conseguir explicar, com certeza, o que realmente significa o termo Modelagem. 

Imaginávamos que isso poderia acontecer, pois mesmo entre os pesquisadores do tema há 

diferentes concepções e caracterizações da Modelagem. Por essa razão, uma das indicações 

do roteiro de entrevistas foi perguntar sobre o desenvolvimento de atividades contextualizadas 

em suas aulas. Fizemos isso por entendermos que aqueles dizem trabalhar com esse tipo de 

atividade podem, mesmo sem saber, estar desenvolvendo trabalhos que podem ser 

caracterizados como trabalhos de Modelagem, ou mesmo que se aproximam dela. Isso pode 

levar a uma reflexão dos docentes sobre a Modelagem como uma possibilidade que não 

implica em mudanças muito drásticas em sua prática. Alguns dos entrevistados trabalham 

com seus alunos trazendo para a sala de aula situações externas à Matemática, abordando 
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temas da realidade dos alunos, em alguns casos até com temas livres, mas não se sentem 

seguros em dizer que o que utilizam em suas aulas seja Modelagem.  

Os professores citaram as atividades contextualizadas como a primeira e a mais 

comum tentativa de diversificar suas aulas.  Essa contextualização, segundo os professores, 

ocorre com mais frequência nos ensinos fundamental e médio, trazendo-se temas do cotidiano 

e trabalhando-se em grupos com os alunos. Já aqueles que trabalham também no Ensino 

Superior, disseram apresentarem, neste nível de ensino, certa dificuldade em realizar esses 

trabalhos de Modelagem com seus alunos, como disse o entrevistado 3: 

 

“ Eu faço interdisciplinaridade com varias matérias, e contextualizo os conteúdos. 
Trabalho que eu dou não é só de resolver exercício, tem de pesquisar, apesar de eu 
trabalhar em uma escola estadual, e tenho alunos relativamente carentes, dá para 
fazer um trabalho legal. Na engenharia, sem hipocrisia, tem muita coisa que é de 
fazer cálculo mesmo, eu procuro dar aplicações sim, mas é mais difícil”. (PE3) 

 

Outra dificuldade elencada pelos participantes foi a exigência de cumprir o currículo 

escolar, que, em algumas instituições é fechado e/ou apostilado, e não possibilita trabalhos 

como a Modelagem. Um dos entrevistados, ao ser perguntado sobre usar a Modelagem em 

suas aulas, mostra essa dificuldade:  

 

“Eu não trabalho com Modelagem [...] isso requer um estudo, requer preparo 
do professor, tem o tempo do aluno, [...] e pelo fato deles exigirem que eu 
cumpra todo o currículo de Matemática não dá tempo”. (PE2)   

 

Percebemos aqui uma maneira rígida de entender o cumprimento de programas pré-

estabelecidos, que não está em consonância com as orientações do parecer CNE/CP 09/2001. 

Segundo esse documento os currículos devem ser atualizados e aperfeiçoados, considerando 

as possíveis mudanças na organização pedagógica e curricular em decorrência das evoluções 

naturais da sociedade. Os currículos da educação básica e da formação de professores 

necessitam se adaptar às inovações para serem mais eficazes e interessantes aos alunos, além 

de prepararem melhor para os desafios da profissão e da sociedade em constante 

transformação. O quadro de pouca utilização da Modelagem na formação dos professores e 

nas salas de aula percebido pelas respostas dos entrevistados poderia ser modificado e as 

dificuldades que alguns professores enfrentam ao tentarem inseri-la em suas aulas sem tê-la 

vivenciado em sua formação, poderiam ser minimizadas se as escolas possibilitassem 

flexibilização e constante reflexão sobre currículos, atendendo as indicações do referido 

parecer. Da mesma forma, outras tendências, como o uso de tecnologias, a Etnomatemática ou 
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a História da Matemática poderiam também ser consideradas pelos docentes, mudando o 

cenário das aulas predominantemente expositivas e centradas no professor.  

Em geral, os entrevistados relataram julgar interessante a inserção da Modelagem na 

formação do professor de Matemática, apesar de evidenciarem que não isso não ocorreu 

forma satisfatória em sua própria formação.Apresentamos algumas das respostas: 

“Com certeza, porque assim dará uma base muito boa. Na graduação, quando 
termina e vira professor, ele vai ter muita dificuldade”. (PE10).  
 
“Até nessa nova postura da educação de formar cidadão, de resolver problemas, 
esse é o papel da modelagem”. (PE8). 
 
"Na minha concepção, além de ter a disciplina de Modelagem, os professores da 
matemática pura cálculos, deveriam de usar a modelagem para a gente ver na 
pratica como funciona. Ai você estaria aprendendo e vendo a aplicação do método. 
Assim podíamos mudar essa tradição, de achar que o professor que é bom é o que 
vai La na frente e explica direitinho, resolve e responde o que o aluno quer". (PE7) 

 

Independente de utilizarem a Modelagem ou não em sua prática pedagógica, umdos 

argumentos percebidos em favor de sua utilização é que, apesar das dificuldades encontradas, 

tinham interesse de fazer uma prática profissional diferente da que viveram como alunos em 

seus cursos de graduação.  

Os professores participantes utilizam ou defendem a utilização da Modelagem e 

também de alternativas diversificadas para as aulas de Matemática, sejam os professores que 

utilizam em suas aulas ou os que acreditam na metodologia, mas não utilizam por algum 

motivo. Os docentes consideram que as atividades de Modelagem, se mostram interessantes 

no sentido de conseguir maior interesse e participação dos alunos nas aulas, principalmente 

dos alunos que tem maior dificuldade de acompanhar as aulas tradicionais. Consideram que 

por meio da Modelagem é possível atribuir significado aos conteúdos Matemáticos.  

 

“Justamente para os alunos que sempre perguntam para que serve isso, a 
modelagem realmente mostra para que serve a matemática. Um exemplo é que eu 
trabalhei com eles a Segunda Guerra Mundial, um assunto diferente, e você não 
acredita o quanto de matemática apareceu no trabalho, além de história que a gente 
trabalhou muito.” (PE8).  

 

Os professores relataram que, com esse tipo de atividade, além de melhora no 

rendimento escolar, é possível perceber uma mudança para uma postura mais ativa nas aulas. 

Os professores relatam também que nessas atividades, aprendem e crescem como 

pesquisadores junto com os alunos e sentem-se satisfeitos com os resultados obtidos na sala 

de aula: “Muito bons resultados, eu acabo aprendendo também, pesquiso junto com eles e 

eles, aprendem a ser críticos, melhoram a apresentação. É uma forma melhor de trabalhar”. 
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Segundo o registro dos professores, os alunos têm até mais dificuldade no início do 

trabalho, por estarem habituados com aulas expositivas de reprodução de conteúdo – como os 

próprios professores citaram quando mencionaram seus primeiros contatos com a Modelagem 

na graduação – mas ao se adaptarem à liberdade e autonomia dessa metodologia, envolvem-se 

e preferem essas aulas do que as tradicionais. 

Os entrevistados ainda citaram a dificuldade de se trabalhar com temas variados, livres 

ou não, que exigem que o professor tenha conhecimentos variados, muitas vezes, de fora de 

sua área de formação. Essa dificuldade pode ser exemplificada na seguinte fala: “Ficar por 

dentro do tema, o leque de opções é muito amplo, então, se você não toma cuidado, seu 

trabalho toma uma dimensão que você não pode controlar”. (PE6) 

As escolas também figuram como um dos dificultadores do trabalho com essa 

metodologia de ensino, pois, em alguns casos, há uma deficiência em relação à estrutura de 

algumas escolas para alguns trabalhos, além da falta de apoio para trabalhos de Modelagem, 

baseada na possibilidade de não cumprir-se o currículo da disciplina em função das atividades 

diferirem, em parte, dos conteúdos fechados dos currículos de cursos. Além disso, a dinâmica 

das aulas e a participação mais livre dos alunos nas atividades pode gerar situações que, em 

algumas escolas, podem ser entendidas como falta de controle da disciplina em classe. O 

entrevistado 6 menciona: 

 

“as atividades demoravam mais tempo do que eu posso para o cumprimento do 
currículo. A segunda dificuldade é o apoio do colégio, porque eu tentei trabalhar 
assim em outros colégios e não consegui. Além da disciplina dos alunos, porque 
quando o professor trabalha de uma forma tradicional expositiva, usando quadro e 
giz é mais fácil controlar a turma”. (PE6) 

  

 Perguntados sobre o que os tornaria mais seguros ou mais preparados para 

desenvolverem as atividades de Modelagem, os entrevistados dividiram-se entre os que 

responderam que era a prática pedagógica, seis deles, com atividades nessa direção, e ter um 

trabalho mais profundo com a Modelagem em sua formação, seja inicial ou continuada, pois 

havendo esse contato, o futuro professor estará mais habituado e estudará a Modelagem para 

assim ter segurança em utilizá-la. 

 

3.2 – Apresentação dos resultados do grupo II 
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O grupo II, composto pela professora (nesta pesquisa considerada como professora-

formadora) e pelos alunos matriculados na disciplina MTM245 - Fundamentos de Educação 

Matemática, foi acompanhado por cinco sextas-feiras letivas, previstas para serem 

sequenciais25, com duas horas-aula cada, a partir do dia 13 de abril de 2012.  

Antes de iniciarmos as observações das aulas, a professora explicou o motivo de nossa 

presença em sala e pediu aos alunos a autorização para que pudéssemos fotografá-los e gravá-

los durante os dias de observação das aulas.    

 A disciplina é do primeiro semestre do curso de Matemática, com a seguinte ementa: 

“Educação Matemática: Pressupostos que a fundamentam. A Educação Matemática enquanto 

campo profissional e científico. Ensino, aprendizagem e conhecimento matemático. As 

mudanças curriculares e suas consequências na Educação Matemática. Dificuldades atuais no 

ensino-aprendizagem de matemática no contextosócio-cultural e político. As principais 

tendências da Educação Matemática no Brasil em relação às dificuldades. O professor de 

Matemática e sua formação profissional”. É, portanto, uma disciplina voltada para a Educação 

Matemática inserida na parte comum das grades do Bacharelado e da Licenciatura.  

No Projeto Pedagógico do curso consta que esse tipo de disciplina é oferecido já no 

início do curso com a idéia de contemplar as orientações dos documentos oficiais segundo os 

quais o licenciando deve estar exposto às suas especificidades profissionais desde o início de 

sua educação superior, evitando compartimentalizações que segreguem estes temas ao “ciclo 

profissional”.  Era entendimento dos propositores desse currículo da Matemática da UFOP na 

época que esta formação, mesmo em nível elementar agrega também ao aluno que optar mais 

à frente pelo Bacharelado, tendo em vista que provavelmente o Bacharel ingresse nos cursos 

de pós-graduação e se torne futuramente um professor da Educação Superior.  

Embora não esteja explicitado na ementa, as orientações recebidas pela professora 

formadora dos que a antecederam como docentes da disciplina em questão é que, ao tratar das 

tendências em Educação Matemática, deveriam ser aproveitadas as oportunidades de abordar 

conteúdos matemáticos considerados básicos para o curso, contribuindo assim para minimizar 

as lacunas na formação básica em Matemática dos estudantes ingressantes.  

Assim, as atividades da Modelagem foram propostas aos estudantes também com esse 

objetivo. Inicialmente a professora expôs as principais idéias da Modelagem no meio 

educacional e indicou dois textos para subsídio teórico. Os estudantes foram orientados a 

lerem e construírem um texto nos quais deveriam apresentar as principais idéias dos autores e 

                                                 
25 Em função da greve de 112 dias na UFOP, as observações foram suspensas até o retorno normal das aulas. 
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comentar sobre elas, tendo como base a sua vivência anterior como estudante de Matemática. 

Essa tarefa deveria ser entregue por escrito. Os textos trabalhados foram: 

• Texto 1 - SANTOS, L. M. M.; BISOGNIN, V. Experiências de ensino por meio da 

Modelagem Matemática na educação fundamental. In: BARBOSA, J. C.; 

CALDEIRA, A. D.; ARAÚJO, J. L. (Org.)Modelagem Matemática na Educação 

Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais. Recife: SBEM, 2007.p. 

99-114. 

• Texto 2: Brito, D. S.; Almeida, L. M. (2005). O conceito de função em situações de 

modelagem matemática. Zetetiké, 13(23), 63-83. 

Após essa atividade, a professora propôs à turma que se dividissem em grupos de 

cinco alunos e que cada grupo escolhesse um tema qualquer que quisessem conhecer e 

pesquisar a respeito. A partir dessa escolha, cada grupo trabalharia com esse assunto no 

desenvolvimento das atividades de Modelagem, com acompanhamento e orientação da 

professora. Cada grupo deveria construir um relatório das atividades desenvolvidas tendo um 

texto sobre o tema pesquisado, as problematizações que tivessem levantado, o 

desenvolvimento das idéias matemáticas correspondentes. Esses resultados seriam 

apresentados ao restante da sala. Deveriam também propor uma atividade relacionada ao tema 

pesquisado para ser aplicada em sala com os colegas. Deveriam pensar essa atividade como 

uma atividade de uma aula de Matemática, com objetivo de promover a aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos relacionados.  

As atividades da Modelagem foram conduzidas pela professora formadora de forma 

semelhante às etapas de Burak apresentadas no primeiro capítulo. Dessa forma os alunos se 

reuniram em seis grupos para escolher os temas e as discussões de cada grupo foram 

acompanhadas e orientadas pela professora, procurando visualizar possibilidades de 

abordagem dos temas, bem como identificar possibilidades de relacionamento de conceitos 

matemáticos com cada um deles, uma vez que eles deveriam pensar na atividade também 

como professores de Matemática. Os temas escolhidos pelos grupos foram: 

1) Usinas nucleares; 

2) Internet; 

3) Jogo de pôquer; 

4) Profecias maias; 

5) Tecnologia; 

6) Ateísmo; 
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A professora orientou que cada grupo fizesse uma pesquisa inicial exploratória sobre 

os temas escolhidos. A partir disso os grupos reuniam-se durante as aulas para o 

desenvolvimento do trabalho, com constante orientação da professora.  

Os temas escolhidos eram amplos e, por isso, a professora orientou sobre a 

necessidade de delimitar os temas, levantando assuntos ou problemas mais específicos a 

serem estudados. Isso feito resultou em: 

1) Usinas nucleares: o que são, vantagem e desvantagem, contaminação, riscos e meia 

vida de elemento radioativos. 

2) Internet: acesso da população e as tecnologias envolvidas. 

3) Jogo de pôquer: teoria dos jogos e probabilidade; 

4) Profecias maias: a mídia e os reflexos desta na opinião da população, focando na 

profecia maia do fim do mundo no ano de 2012; 

5) Tecnologia: evolução e aparelhos; 

6) Ateísmo: uma suposta prova da não existência de Deus. 

 

Definidos os problemas específicos a serem abordados, os alunos seguiram 

trabalhando em grupos, no horário da aula e a professora ia acompanhando os trabalhos de 

cada grupo, orientando, dando sugestões e também procurando ver possíveis conexões com 

conceitos matemáticos, especialmente procurando ver como estes poderiam ajudar a 

compreender ou interpretar de alguma maneira os diferentes aspectos levantados em cada 

tema. Enquanto a professora orientava um grupo específico, os demais seguiam trabalhando.  

A atividade, no entanto, teve que ser interrompida, pois nesta etapa deflagrou-se a greve da 

universidade.  

No retorno das aulas, a professora orientou para o fechamento dos trabalhos dos 

grupos, apresentação dos resultados e o desenvolvimento da atividade matemática proposta 

por cada grupo com os demais alunos da sala. Muitos alunos haviam desistido do curso ou da 

disciplina no período da greve. Os grupos ficaram bastante reduzidos e o sexto grupo se 

dissolveu.  

Julgamos não ser necessária a descrição das atividades de todos os grupos uma vez 

que interessa-nos a dinâmica do desenvolvimento das atividades de Modelagem em uma 

determinada disciplina da licenciatura e as impressões dos participantes. No entanto, para dar 

ao leitor uma visão do processo faremos a descrição dos trabalhos de um dos cinco grupos, o 

grupo das Usinas Nucleares. 
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Grupo Usinas Nucleares 

 

O grupo decidiu explorar o assunto das usinas nucleares, as vantagens e as 

desvantagens de sua utilização. Concluíram ser esta uma forma de energia limpa que, se 

utilizada corretamente, pode trazer avanços energéticos para o país. No entanto, não 

descartaram a possibilidade de ocorrência de grandes desastres ambientais caso algum 

acidente venha a ocorrer. 

A professora julgou o tema interessante de ser explorado e sugeriu, nas orientações, 

que os alunos tentassem avaliar as consequências de contaminações por elementos 

radioativos, que era interesse do grupo. Para tanto sugeriu que procurassem informações sobre 

a meia vida dos elementos radioativos como o Carbono e o Césio. Os alunos, então, coletaram 

dados sobre o Carbono 14 e Carbono 12, estudaram alguns acidentes ocorridos com esses 

elementos, as propriedades, a forma de manipulá-los e os efeitos da contaminação. 

Posteriormente a professora sugeriu que a equipe definisse um acidente específico 

para estudar, focalizando e aprofundando nele. Assim, os alunos poderiam analisar as 

substâncias envolvidas no acidente selecionado e como elas atingem a região afetada. Em 

suas pesquisas, o grupo descobriu que há diferenças entre os carbonos e que eles se 

decompõem, se transformando em outros. A professora explicou também como é possível 

datar objetos ou fósseis encontrados em escavações utilizando equações referentes à 

decomposição radioativa do carbono. 

Os alunos falaram sobre vários acidentes ocorridos em usinas nucleares, mas 

focalizaram em um acidente ocorrido no Brasil em 1987, com o Césio 137. O grupo decidiu 

estudar a meia vida desse elemento. Buscaram dados, montaram um gráfico e trabalharam 

com suas famílias radioativas. E assim, descobriram que sua meia vida é de 30 anos. 

Acrescentaram ainda estudos sobre o Césio 134, 132 e 136. A contaminação naquela ocasião 

ocorreu pelo rompimento de um objeto encontrado em um ferro velho. A situação hipotética 

colocada pelo grupo para o estudo foi: se a meia vida do Césio é de 30 anos e se uma pessoa 

teve contato, no ferro velho, com 100 g de Césio, quanto tempo demorará para que o efeito da 

contaminação desapareça? Perceberam que vai demorar 30 anos para ter 50g em seu 

organismo e em mais 30 anos terá a metade destes 50g, portanto, ainda 25g, e assim 

sucessivamente até que o efeito e as propriedades do elemento radioativo se extingam. 
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Perceberam que os dados se ajustavam a uma função do tipo exponencial. No entanto viram 

que se o modelo escolhido para representação desse fenômeno for uma função exponencial, 

matematicamente esse efeito não cessaria, uma vez que a função não assume o valor zero. 

Mas a quantidade de substância tenderia a zero. Os participantes ponderaram que na prática 

há um limite em gramas para causar mais efeitos no organismo e portanto a função 

exponencial parecia adequada para representar a situação. 

A professora lembrou que o efeito da radiação se espalha como ocorreu no Japão, em 

março de 2011, não necessariamente matando alguém, mas permanecendo no ambiente, 

obrigando a população a abandonar as cidades atingidas pelos acidentes até que os níveis de 

radioatividade possam desaparecer, o que poderia levar anos. 

Na apresentação do trabalho, os participantes do grupo mostraram um diagrama da 

organização das usinas nucleares e discutiram sobre os elementos radiativos. Fizeram uma 

exposição sobre as vantagens da utilização dessa fonte de energia, como o pouco consumo de 

combustível, produção de pouco lixo e a ocupação de pequenas áreas; e das desvantagens 

como os riscos de acidentes, o alto custo de instalação e a dificuldade no descarte do lixo 

gerado. O grupo apresentou os cálculos e o modelo matemático que julgaram ser adequado à 

situação: M(t) = M0.e
-kt.  

Na apresentação, a professora interveio quando necessário, complementando as 

questões matemáticas referentes ao modelo. Após a apresentação, o grupo entregou uma 

atividade com questões relativas ao assunto aos demais alunos, explorando a utilização de 

modelos, conforme roteiro abaixo, para que a desenvolvessem. Foi dado um tempo de 15 

minutos para que a classe resolvesse a atividade, a qual foi corrigida e resolvida pelo grupo, 

explicando a resolução. 

A atividade elaborada pelo grupo foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Roteiro de atividades do grupo de Usinas Nucleares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo os participantes alunos ingressantes no Ensino Superior, o conteúdo de funções 

exponenciais já havia sido estudado por eles no Ensino Médio. Dessa forma foi possível 

contextualizar e aplicar esse conteúdo. Também foi possível esclarecer as dúvidas que alguns 

alunos tinham a respeito do mesmo. Assim, vê-se a possibilidade de aplicar a atividade no 

ensino médio depois de ter estudado teoricamente as funções exponenciais. No entanto é 
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também possível essa abordagem mesmo que esse conteúdo não tenha sido estudado 

anteriormente. Nesse caso as informações obtidas pelos alunos sobre o decaimento radioativo, 

a meia vida da substância e os valores numéricos pesquisados seriam usados para estudar as 

características e introduzir o conteúdo de funções exponenciais de forma contextualizada. 

Nesse caso seria feita uma interrupção no trabalho de Modelagem para sistematizar os 

conteúdos matemáticos e posteriormente retornaria ao tema para obter respostas aos 

problemas identificados, como, por exemplo, responder a situação hipotética formulada pelos 

alunos sobre o tempo necessário para que os efeitos da radiação em uma contaminação 

desapareçam.  

 Entendemos que a atividade de Modelagem desenvolvida com os alunos da disciplina 

MTM 245, aqui descrita, se enquadrada no "Caso 3" de Barbosa (2001), uma vez que os 

temas foram escolhidos pelos estudantes e todas as informações necessárias para resolução 

dos problemas levantados foram coletadas por eles. 

 O trabalho com temas escolhidos pelos estudantes é bastante rico no que diz respeito 

às diferentes possibilidades de aprendizagem. Porém, alguns docentes sentem-se inseguros 

para realizá-los. Um dos receios do professor nesse tipo de atividade é o dos trabalhos 

passarem por assuntos que ele porventura não domine, principalmente assuntos externos à 

Matemática. Essa insegurança do professor é apontada na literatura: “Possivelmente, o caráter 

interdisciplinar da Modelagem seja, também, um fator que gere insegurança, pois o uso da 

Modelagem pressupõe saber Matemática e ter conhecimento de outras áreas.”(BISOGNIN, 

BISOGNIN, 2012, p. 1061). 

 Outro aspecto a ser observado é que, quando há vários temas sendo trabalhados 

concomitantemente na sala, o professor precisa de certa habilidade para conduzir as atividades 

de modo a poder dar a devida atenção a cada grupo, sem que haja dispersão dos demais. Para 

as primeiras experiências com a Modelagem, o tema único pode ser mais indicado, dando 

também ao professor mais tranquilidade para se inteirar sobre o assunto tratado. 

 Ressaltamos ainda que a Modelagem sendo desenvolvida em uma disciplina sem 

conteúdo matemático pré-estabelecido no programa facilita o trabalho com temas livres. No 

entanto, fazendo certas adaptações no currículo é possível encontrar espaço para atividades 

mais abertas como esta apresentada. Uma alternativa é reservar apenas parte das aulas para as 

atividades de Modelagem, dando mais atenção ao programa nas demais aulas. Além da 
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observação das aulas, foi aplicado um questionário,26 que chamamos Questionário II 

(apêndice C). Após a greve, poucos alunos terminaram a disciplina e dos participantes apenas 

cinco alunos responderam e retornaram o questionário. 

Consideraremos também como dados os depoimentos da professora formadora com 

suas considerações acerca do desenvolvimento da atividade. 

O questionário aberto foi aplicado aos alunos com o intuito de levantar quais 

impressões dos alunos sobre a atividade de Modelagem na disciplina. Sendo alunos 

ingressantes, poderia ser para eles o primeiro contato com essa metodologia de ensino. 

Os alunos dessa turma, conforme declarações próprias, e confirmação, posteriormente, 

pela professora da disciplina, não tinham, em princípio, a intenção de seguir na Matemática, 

conforme relata a professora:  

“A matemática é uma porta de entrada na Universidade, os alunos a utilizam em parte 

para passar no vestibular e após serem aprovados, buscam, a partir do segundo período, 

outros cursos de seu interesse, como a engenharia e economia” (PR) 

Por esse fato e pelo fato de a disciplina não ser especificamente de cunho matemático, 

como o Cálculo e Álgebra, a professora já havia mencionado a pouca participação e 

envolvimento de parte dessa turma, uma vez que os alunos não percebiam a importância dessa 

disciplina para a continuidade dos estudos em outro curso. Isso configurou, aos nossos olhos, 

um desafio maior e um bom teste para analisarmos o interesse e a relevância da Modelagem 

na formação de professores, tal qual a visão desses alunos. 

Tivemos a resposta de cinco dos questionários distribuídos, sendo que um dos que 

responderam era um aluno do oitavo período do curso, logo, fora da turma de iniciantes. 

Ao serem perguntados sobre como é ser aluno de matemática, todos disseram estarem 

gostando, embora saibamos que poucos deles tinham intenção de continuar no curso de 

Matemática. Disseram estarem satisfeitos por gostarem de Matemática e por terem a 

oportunidade de aprender mais a respeito desta. Oparticipante5, declara que : “Estou no 1º 

semestre do curso de Matemática e é interessante ser aluno do curso de Matemática, pois 

consigo enxergar a Matemática de outros ângulos”.(PF5) 

Mesmo não estando este participante falando da Modelagem, é interessante registrar 

que, apesar dos alunos estarem com interesse em outros cursos, eles tem interesse pela 

                                                 
26 Como, após a greve, poucos alunos terminaram a disciplina, a professora e co orientadora da pesquisa 

encaminharam aos alunos o questionário da pesquisa para que pudessem responder. Dos participantes iniciais, 

apenas cinco alunos responderam e retornaram o questionário. 
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Matemática e a declaração foi feita após as atividades de Modelagem, o que pode ter 

contribuído para essa visão mais aberta da Matemática. 

Outro aluno que respondeu o questionário, por ser de um período avançado, apresenta 

uma opinião advinda da experiência de vários períodos cursados, e afirma que “ser aluno do 

curso de matemática é gratificante, pois apesar de ser um curso que exige dedicação por 

parte do aluno, é sempre bom fazer aquilo que você gosta, sendo, para mim, uma realização 

pessoal”(PF5), mostrando que, apesar de vários alunos usarem o curso, no início, como 

“ponte” para outros cursos, há um grupo que busca a Matemática por gostar e por esta 

significar uma realização pessoal.  

Perguntados sobre optarem permanecerem na Licenciatura ou mudarem para o 

Bacharelado, dois dos alunos não se haviam decidido, visto que o curso ainda estava no 

início, e outros dois disseram a intenção de optar pelo Bacharelado, caso não conseguissem 

sua transferência para o curso de Física. O aluno mais adiantado cursava a Licenciatura e 

evidenciou seu interesse tanto pela atividade de Modelagem desenvolvida, quanto pelo 

próprio curso: “Licenciatura. Eu escolhi esta modalidade, pois queria aprender mais sobre 

como ministrar uma sala de aula e sobre estratégias de ensino”. (PF5) 

 Em outra questão do questionário, os alunos relataram suas impressões sobre as aulas 

de seu curso, as metodologias empregadas pelos professores. Entendemos que, ainda que 

estivessem no primeiro semestre, já tinham condições de se posicionar a este respeito, uma 

vez que o instrumento foi aplicado ao final do semestre. Portanto julgamos suas contribuições 

neste sentido válidas para a nossa pesquisa. Neste quesito, percebemos que os alunos não se 

mostraram satisfeitos com as metodologias utilizadas nas aulas, apesar de citarem que existem 

exceções de professores que exploram o uso de computadores e que despertam a curiosidade 

para o conteúdo:  

“Alguns [professores] instigantes despertam nossa curiosidade sobre a matéria e 

exigem raciocínio. Tem um que repassa o livro no quadro, fico pensando porque ele 

não passa os slides do livro para ganhar tempo. Tem outro que parece nem fazer 

plano de aula, chega e decide na hora o que fazer, qual exercício aplicar como 

exemplo etc. Me parece que a estratégia dos dois últimos é que você pesquise e 

aprenda sozinho. Acho mais interessante a aula em que sou desafiado a descobrir 

algo, do que a aula em que me é apresentado as fórmulas prontas, porque, é muito 

boa a sensação de competência para solucionar algo”. (PF1). 

 

 E o participante 2, diz “passam a matéria no quadro e passam exercícios referentes à 

matéria. É importante, mas a aplicação no nosso cotidiano deveria ser-nos 
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apresentada”.(PF2) Esse é um questionamento nosso, não no sentido de discriminar as aulas 

expositivas tradicionais mas de ver como os alunos enxergar o uso quase que exclusivo dessa 

metodologia nas aulas de Matemática. Entendemos que a reclamação da falta de aulas que 

utilizem relacionem os conteúdos estudados com assuntos do cotidiano, feita pelo aluno, pode 

nos dar subsídios para argumentarmos a favor da utilização da Modelagem como metodologia 

na formação de professores. Ainda, atividades em que os conteúdos matemáticos são 

explorados de forma contextualizada por meio da Modelagem pode servir não apenas à 

contextualização, mas também como exemplo de utilização de outras metodologias em sala de 

aula além da aulas expositivas tradicionais. Também os documentos oficiais, como o parecer 

CNE/CES 1.302/2001, apontam a importância de o licenciando em geral, no caso aqui o de 

Matemática, ter ao fim de seu curso a habilidade de compreender, criticar e utilizar novas 

idéias e tecnologias voltadas para a resolução de problemas. Além disso, o curso deve 

desenvolver no aluno a competência e a habilidade para compreender e aplicar seus 

conhecimentos em um contexto global e social. Entendemos que a Modelagem contribui 

nesse sentido, pois pode ser trabalhada com temas de outras áreas que não a Matemática, do 

contexto ou interesse dos participantes. 

Ao serem perguntados se os professores trazem contextos externos à aula, o 

participante 4 respondeu que “não”. “Na verdade, que eu me lembre, os contextos externos à 

Matemática foram trabalhados na Modelagem Matemática”.(PO4) 

Buscamos também saber a opinião dos alunos sobre a atividade de Modelagem 

proposta nas aulas observadas, indagando-lhes se gostaram, se tiveram dificuldades e o que 

aprenderam com tal atividade. Destacamos as respostas: 

“Gostei porque saiu da rotina e favoreceu meu entrosamento com alguns colegas. 
Tive dificuldades no trabalho em grupo porque sou muito persistente em minhas 
idéias. Não vi nada de novo como conceito matemático. Apenas observei que 
preciso relembrar algumas coisas já vistas”(PF1). 
"eu nunca havia pensado que a matemática poderia ser estudada, por exemplo, 
através de algum acontecimento do nosso cotidiano.”(PF2) 

 
Ainda um dos participantes tenha ressaltado não ter havido conteúdos matemáticos 

novos, lembramos que, de fato, a apresentação da proposta da Modelagem e a fundamentação 

dos conteúdos básicos da Matemática faziam parte do planejamento da disciplina, e visavam 

ancorar o prosseguimento dos alunos no curso, não tendo como objetivo a abordagem de 

conteúdos novos, conforme relatou a professorada disciplina. 

O participante 2 ainda destaca“ Consegui aprender de outra forma, através de um 

contexto. Como foi solicitado que escolhêssemos um tema, isso motivou-nos a analisar e 

enxergar o conceito matemático dentro do tema pesquisado.”(PF2) 
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Apesar de entendermos que o fato de se trabalhar com temas contextualizados ou em 

grupo não garante o envolvimento e a participação dos alunos é importante ressaltar que a 

literatura tem apontado essa possibilidade: “como ponto de partida para o desenvolvimento de 

qualquer atividade humana [...] na Matemática, o processo é compartilhado com o grupo de 

alunos, pois sua motivação advém do interesse pelo assunto.”( BURAK, 2004, p. 2) 

Quando perguntados se a Modelagem deveria, em suas opiniões, fazer parte da 

formação de professores de Matemática e, caso julgassem-na parte, de que forma deveria 

fazer parte, obtivemos respostas que justificam a sua inclusão alertando também para a 

questão da motivação:“Acredito que as atividades de Modelagem devem fazer parte da 

formação de um professor de Matemática como forma de motivar os alunos, porém não devo 

continuar no curso de Matemática”.(PF4) 

 Ressaltamos aqui a Modelagem como fator de motivação, elemento evidenciado por 

Santos e Bisognin (2007) e analisados por Barbosa (2003) e Bassanezi (2002), ambos 

considerados no nosso referencial teórico. 

Evidenciamos o argumento da motivação e o papel da Matemática nas práticas sociais, 

quando o participante indica a possibilidade de interpretar fenômenos do cotidiano por meio 

da Matemática. Ressaltamos a percepção dos participantes sobre a Modelagem como uma 

abordagem pedagógica que pode favorecer a interdisciplinaridade. 

Outro participante, mesmo gostando, fez críticas: 

 

“a atividade a meu ver precisa de mais direção para não fugir do foco que é 
aprendizagem. Em nosso exercício escolhemos um assunto qualquer podendo ser 
não relacionado à Matemática, depois somos obrigados a procurar Matemática 
naquilo. Concluo então que a Matemática encontrada foi a procurada e não a 
descoberta. Se você procura algo que já conhece, não estará aprendendo nada 
novo. Uma opção seria alterar: após a escolha do tema e pesquisa do assunto, os 
grupos exporiam, e que não partisse do próprio grupo o modelo a ser trabalhado, 
podendo ser do professor ou dos outros grupos”.(PF1) 
 

Esse excerto mostra que, apesar de estar se referindo a uma situação específica, no 

caso da atividade realizada, podemos a nosso ver generalizar o comentário para os trabalhos 

de Modelagem na mesma linha e sempre buscar melhorias no processo. Aqui, o participante 

se sentiu “obrigado” a procurar Matemática no que escolheu, ou seja, a Matemática não 

apareceu de modo natural na atividade, o que não é bom. No entanto, o próprio participante 

sugeriu outra forma de conduzir a atividade, mais direcionada pelo docente. Isso vai ao 

encontro da diversidade de formas de conduzir atividades de Modelagem em sala de aula. 
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Entendemos que para o aluno iniciante no curso, a não delimitação de temas e dos recursos a 

serem empregados possa realmente figurar como uma “angústia” a ser considerada. 

 Apesar de se interessarem e de elogiarem a atividade de Modelagem da qual 

participaram, apenas um participante menciona que gostaria de praticar essa metodologia em 

suas futuras aulas de Matemática, alegando que “a Modelagem contribui para que o aluno 

possa ter conhecimento da matemática que está envolvida em alguma situação da 

realidade”.(PE2) 

Os demais disseram que não pretendem, alegando aspectos como a falta de tempo 

dentro do contexto escolar e o interesse em, primeiramente, iniciar a carreira na licenciatura e 

ganhar bagagem e só depois vir a escolher se trabalhariam ou não com a Modelagem. Desta 

forma, é possível ver que, mesmo com a pouca experiência no curso, os entrevistados 

apontam para caminhos que outras pesquisas realizadas, citadas aqui, já o faziam: a 

insegurança em trabalhar o “novo” e a dificuldade de conciliação com tempo curricular nas 

escolas. 

 Avaliando o trabalho desenvolvido na disciplina a professora formadora se 

manifestou: 

“No meu entendimento as atividades cumpriram os objetivos da disciplina. A 
modelagem como tendência para a Educação Matemática foi apresentada aos 
estudantes. Mais do que apresentá-la, demos a eles a oportunidade de vivenciar 
uma prática de modelagem na condição de alunos. As potencialidades da 
Modelagem do ponto de vista pedagógico foram discutidas, mesmo que de forma 
breve. E ainda pudemos experimentar uma alternativa de trabalhar conceitos 
matemáticos de forma diferente da aula expositiva tradicional”.(PR) 
 

 Porém a professora faz críticas ao próprio trabalho principalmente com relação ao 

tempo dispendido com a atividade no contexto da disciplina em questão: 

 

“embora considere que atendeu os objetivos, pondero que o tempo dispendido com 
a atividade de modelagem foi muito grande em relação à carga horária total da 
disciplina, se considerarmos que outras tendências em educação matemática 
também foram trabalhadas”. (PR) 
 
“uma alternativa seria propor a atividade de forma mais estruturada, tentando 
otimizar o tempo dedicado a ela em sala de aula, talvez propondo um tema, ou 
trazendo alguns dados adicionais. Eu particularmente acho muito interessante 
desenvolver atividades de modelagem da forma como esta foi desenvolvida, mas 
reconheço que quando o tempo destinado à atividade é reduzido, outras formas 
podem ser mais adequadas”. (PR) 
 

O que a professora ressalta tem respaldo na literatura, como apresentado no capítulo 

um com os casos de Barbosa (2001). A atividade desenvolvida se identifica com o caso 3. 
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Porém outras alternativas, como os casos 1 e 2, podem ser interessantes dependendo do 

contexto. 

A professora defende que as atividades de Modelagem façam parte do currículo da 

Licenciatura em espaços diversos: 

“Fazer Modelagem em uma disciplina onde se propõe a estudar a própria 
Modelagem como tendência, da forma como fizemos na disciplina de Fundamentos, 
é apenas uma das possibilidades de trabalhar a Modelagem na Licenciatura. 
Adoraria poder estar dando aula de Cálculo para trabalhar conceitos matemáticos, 
como a derivada, por exemplo, considerando alguma taxa de variação de grandezas 
que possa ter aparecido em um contexto de Modelagem. Já fiz muito isso nos cursos 
de Engenharia”. 
 

Essa colocação vem ao encontro dos que defendem que inserir Modelagem nos 

currículos de Licenciatura não se restringe a ministrar disciplinas cujo conteúdo seja a própria 

Modelagem. Lembramos o que propôs Barbosa (2001b) a respeito do lugar da Modelagem no 

currículo da licenciatura: 

o lugar de Modelagem no currículo da Licenciatura, por certo, não se deve 
restringir a uma disciplina, sob pena de se constituir numa “ilha”. Não se trata de 
criar o momento da Modelagem, introduzindo mais dicotomias no currículo da 
formação inicial. Penso que pode estar presente em diversas disciplinas. A análise 
do curso de Modelagem, que ministrei aqui, sugere que o seu lugar no currículo da 
Licenciatura tem impacto sobre a forma de envolvimento dos alunos. (BARBOSA, 
2001b, p.235) 

 

Também pode aumentar, mesmo que minimamente, as chances do futuro professor vir 

a inserir a Modelagem em suas práticas pois como já foi dito anteriormente, o professor tende 

a reproduzir as práticas vivenciadas na formação inicial. (REIS, 2003, FIORENTINI, 2005) 

Para os que não se identificarem com as atividades de Modelagem, o exemplo pode 

incentivar o contrário. Como o caso do estudante que, ao ser perguntado se usaria Modelagem 

em suas futuras atividades como professor, respondeu:“Não. Porque é uma atividade que 

consome muito tempo e tem pouca rentabilidade frente a outras tendências que podem não 

estar muito na moda acadêmica. (PF1) 

 
 Não consideramos isso como um argumento desfavorável à inclusão da Modelagem 

nos currículos da Licenciatura. Entendemos que diferentes possibilidades metodológicas 

devem ser apresentadas aos estudantes e a Modelagem pode ser uma delas. Certamente haverá 

os que vão se identificar com a atividade em algum sentido e os que não vão. Temos clareza 

de que a Modelagem não se apresenta como solução para todos os problemas concernentes às 

práticas de sala de aula e à Educação Matemática. 
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3.3 – Apresentação dos resultados do grupo III 

 

O terceiro grupo, conforme mencionado, foi composto por participantes da oficina de 

Modelagem denominada “Modelando a construção de uma casa popular”, a qual foi ofertada 

durante a realização do VI Encontro Mineiro de Educação Matemática (EMEM), realizado na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, nos dias 15 e 16 de novembro, de 2012. Tivemos por 

intuito com a oficina proporcionar aos participantes, futuros professores e professores em 

exercício na área da Matemática, a oportunidade de vivenciar uma atividade de Modelagem 

Matemática.  

Demos início às atividades explicando aos vinte e um participantes inscritos, que além 

da oficina compor o programa das atividades do VI EMEM, também fazia parte da coleta de 

dados para esta pesquisa, vinculada ao programa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Além dessa informação, explicamos que 

a oficina contava com a colaboração e a parceria da professora Dra. Regina de Oliveira Lino 

Franchi, co orientadora da pesquisa.  

Após esta explicação inicial, foi solicitada a permissão dos participantes para 

fotografar, registrar e utilizar os materiais produzidos na oficina, bem como as respostas do 

questionário final, para fins acadêmicos do programa e utilização na pesquisa. Foi-lhes 

também informado que a identidade e nomes de cada um seriam mantidos em sigilo. Todos os 

participantes concordaram prontamente com a proposta. 

Essa atividade foi realizada no espaço específico de uma oficina e, por conta disso, 

definida previamente pelos proponentes e com tempo limitado para execução. Por conta disso, 

planejamos a atividade para ser desenvolvida a partir de um tema definido previamente. 

Alguns pesquisadores (Burak, 2009; Bassanezi, 1999) consideram que, caso o trabalho de 

Modelagem seja realizado com temas, que este seja escolhido pelo aluno. É o que nos 

preceitua Burak na passagem abaixo: 

 

[a] escolha do tema – é o momento em que o professor apresenta aos alunos alguns 

temas que possam gerar interesse ou os próprios alunos sugerem um tema. Esse 

tema pode ser dos mais variados, uma vez que não necessita ter nenhuma ligação 

imediata com a matemática ou com conteúdos matemáticos, e sim com o que os 

alunos querem pesquisar. Já nessa fase é fundamental que o professor assuma a 

postura de mediador, pois deverá dar o melhor encaminhamento para que a opção 

dos alunos seja respeitada. (BURAK, 2009, p.21) 
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 Em nossa fundamentação teórica, discorremos a esse respeito. Todavia, devido à 

característica do evento no qual a oficina foi ofertada e ao pouco tempo disponível para a 

realização da mesma, consideramos que foi positiva a escolha do tema para a turma. Esta 

também pode ser uma opção, a escolha prévia do tema, para o trabalho com Modelagem 

Matemática em turmas de currículo mais fechado (apertado) ou que envolva insegurança do 

professor quanto aos assuntos que possam surgir. A escolha do tema pelo professor está de 

acordo com um dos três tipos de casos que envolve o trabalho com essa metodologia de 

ensino, pois como diz Barbosa (2001, p.9), este é o tipo de caso em que “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”.  

A oficina foi planejada, conforme o cronograma do quadro 1: 

 

Cronograma da oficina  

PRIMEIRO ENCONTRO –Das 14:00 às 15:40 horas. 

14:00 às 14:20 Apresentação dos Slides para abertura da Oficina 

14:20 às 14:50 
Proposta das tarefas da Oficina, apresentação do projeto, formação 

dos grupos e a escolha do projeto. 

14:50 às 15:40 
Tomada de decisões sobre quais materiais utilizarão, cálculo das 

quantidades dos materiais e o orçamento. 

SEGUNDO ENCONTRO – Das 14:00 às 15:40 horas. 

14:00 às 14:20 Retomada dos dados e anotações do primeiro encontro 

14:20 às 15:10 Apresentação e debate das opções e cálculos de cada grupo  

15:10 às 15:30   Debate pedagógico, avaliação da oficina. 

15:30 às 15:40 Resposta ao questionário  

Quadro 1: Cronograma da oficina do grupo 3 - Fonte: Próprio autor 

 

A atividade iniciou-se com a apresentação introdutória aos participantes a respeito do 

tema “construção de casas populares”, tratando da história das moradias populares no Brasil, 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o assunto e também 

com algumas informações sobre Modelagem e sobre concepções de Modelagem na Educação 

Matemática. 
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Feita a proposta da oficina solicitamos que os participantes se organizassem em grupos 

de trabalho. Cada grupo recebeu cinco modelos de plantas27 de casas populares, para 

analisarem e escolherem uma destas como sendo a mais indicada para a construção de uma 

casa popular.Procuramos disponibilizar plantas com opções variadas de tamanhos, divisão e 

estilos. Demos aos participantes a liberdade de definirem os critérios a serem utilizados para 

esta escolha. As plantas apresentadas encontram-se nos anexos I ,II, III, IV, V e VI,  

juntamente com o link virtual de onde foram retiradas da internet. 

Cada grupo escolheu sua planta, justificando sua escolha. Após cada grupo apresentar 

seus argumentos houve um debate sobre o assunto e todos, em consenso, selecionaram a 

planta quatro (figura 1) como a mais adequada para a atividade. Dentre os argumentos 

apresentados estavam: as dimensões adequadas a uma moradia popular e o número de 

dormitórios.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 O critério de seleção das plantas apresentadas aos participantes referiu-se àquelas que possuíam informações 
de tamanho e clareza dos demais dados. Também buscamos ter a disposição dos participantes opções de plantas 
com variações de tamanho, divisões e estilos.Havia no início, a intenção de propormos que os participantes 
criassem uma planta para o trabalho, no entanto, em função do pouco tempo disponível para a oficina, optamos 
por trabalhar com plantas prontas. Pelo mesmo motivo, escolhemos plantas que tivessem informações a respeito 
das medidas da casa, pois pensamos em explorar escalas em uma planta que tivesse a escala de redução fiel e, 
assim, os participantes poderiam, por meio da relação da escala, obter as medidas da casa para realizar a tarefa. 
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Após os participantes escolherem a planta quatro, os grupos receberam uma relação de 

fotos de materiais de construção28, como tijolos, telhas e blocos de concreto, para escolherem 

o que usariam na construção dessa casa e justificarem suas escolhas por determinado material. 

A relação de materiais, que se encontra no Apêndice D, foi elaborada com dados de uma 

pesquisa realizada nos depósitos de material de construção da cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, no mês de novembro de 2012. Essa relação de materiais possuía fotos de tijolos, telhas 

e cumeeiras; suas dimensões, valores e características específicas. 

Depois de escolhidos os materiais a serem utilizados na casa, os grupos partiram para 

os cálculos das dimensões das paredes e telhado. Todos os grupos receberam calculadora para 

a tarefa. Nenhum dos grupos teve dificuldade em calcular as dimensões da casa ou em de 

calcular o orçamento. 

Durante a atividade, surgiram dúvidas especificas como a altura normal de uma parede 

de casa, a altura ou inclinação de um telhado para as dimensões trabalhadas, diferenças entre 

as telhas de fibrocimento, metal e de cerâmica, a quantidade de cumeeiras necessárias para os 

telhados escolhidos, diferença de um telhado com apenas um lado para um telhado de dois 

lados, o tamanho a considerar em um telhado. Neste ponto, a nossa experiência na área da 

construção civil foi salutar para orientar os grupos e esclarecer as dúvidas surgidas. Essa etapa 

encerrou o primeiro dia da oficina. 

No segundo encontro, alguns participantes não retornaram à oficina. Aos que 

compareceram, foi proposto que nos 20 minutos do início da oficina retomassem as decisões e 

cálculos do encontro anterior. Cada grupo recebeu um cartaz de papel como no quadro 2, para 

preencher as informações e os cálculos para apresentação e debate entre os grupos29, 

conforme foto abaixo.  

 

 

                                                 
28A atividade poderia ter sido organizada para os participantes buscarem no comércio ou na internet esses dados, 

mas também em função do tempo optou-se por fornecê-la. 
29Tentamos, juntamente com a co orientadora, durante a oficina, sempre que procurados, desenvolver uma linha 

de raciocínio para que os próprios alunos conseguissem suas respostas discutindo em grupo e analisando a 

situação criada, evitando responder diretamente as dúvidas. 
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Quadro 2: Cartaz  com a estrutura para a apresentação dos trabalhos - Fonte: Próprio autor 

 Material Quantidade Preço 

Paredes    

    

Telhas    

    

Cumeeira    

   Total: 

 

A figura a seguir ilustra o desenvolvimento dos trabalhos dos participantes. 

 

Figura 2 - alunos reunidos para a realização da atividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grupos iniciaram as apresentações dos trabalhos, esclarecendo quais os matérias 

que escolheram e as opções de construção. A seguir, apresentaram os cálculos realizados para 

resolver o problema proposto, seu desenvolvimento e os valores encontrados. À medida que 
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as diferentes opções iam sendo apresentadas, os integrantes dos demais grupos iam 

manifestando-se a favor ou contra as opções, baseados nas próprias escolhas que haviam feito. 

As opções e valores obtidos por cada grupo foram afixados no quadro para serem visíveis a 

todos, favorecendo as análises e discussões, conforme pode-se constatar na figura 3 a seguir: 

 

Figura 3 - Os grupos apresentaram as seguintes opções e orçamentos, conforme as tabelas 1, 2 e 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Apresentação do grupo A - Fonte: Dados da pesquisa 

 Material Quantidade Preço 

Paredes Tijolos de barro 17 unidades por m² 

1717 unidades 

R$359,00 por 1000 tijolos 

Total: R$618,00 

Justificativa Mais barato e 

menos problemas 

  

Telhas Telha paulista e 

“paredes” 

Telha R$790,00 por 

1000 telhas 

26 peças por m². 99 

tijolos (11,63m²) 

R$1225,92 

com a cumeeira. $71,65 
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Justificativa Mais eficiente 

quanto ao calor 

R$10,90 cada  

Cumeeira Cumeeira de 

cerâmica 

  

Cumeeira   Total: R$ 1915,57 

Tabela 2: apresentação do grupo B - Fonte: Dados da pesquisa 

 Material Quantidade Preço 

Paredes Tijolos de barro 1738 R$ 625,00 

Justificativa • Preço 

• Peso 

• Absorção de água 

  

Telhas Telha Paulista 1404 R$ 1109,20 

Justificativa Preço 

Temperatura 

Acústica estética 

  

Cumeeira Cerâmica 15 R$ 163,50 

Justificativa Única opção disponível de acordo com a 

telha. 

 Total: R$ 

1898,20 

 

Tabela 3: Apresentação do grupo C - Fonte: Dados da pesquisa 

 Material Quantidade Preço 

Paredes Blocos de concreto 1511 unid. R$ 1798,09 

Justificativa  Tamanho 

 Menos massa 

 Praticidade 

Resistência  

Telhas Telha americana 680 unid. R$ 
884,00 
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Justificativa • Formato 

• Isolamento térmico 

  

Cumeeira Cumeeira de cerâmica   37 unid. R$ 403,30 

Justificativa Formato 

Baixo custo 

 Total: 

R$3085,39 

Julgamos importante apresentar trechos das discussões e argumentações dos grupos. 

Sobre o orçamento das paredes os grupos se manifestaram: 

O grupo A: “Escolhemos tijolos de barro, achamos que é melhor, pois temos preço, 

melhor afixação deles, vai ficar uma parede melhor e nos atemos aos dados pedidos, não foi 

considerado o tempo da obra. Mas para facilitar, nós desconsideramos e janelas e portas da 

parte interna, o cálculo das paredes foi facilitado e, o que aumentou de tijolos, compensa as 

quebras.” 

O grupo B: “Não faz diferença no final tirar ou não as janelas, porque quando a área 

das janelas ocupa menos de um sexto da parede, a engenharia civil permite desconsiderar 

para balancear as quebras30” . 

O Grupo C: “Optamos pelos blocos de concreto, apesar de serem mais caros e terem 

problema com água, a obra seria concluída mais rápido e teria uma menor perda de material 

por quebra, achamos que vale a pena.” 

 

Os grupos A e B mencionaram que calcularam as áreas das paredes e obtiveram o 

mesmo resultado, mas, no final, o número de tijolos e o valor gasto não foram o mesmo. O 

grupo A justificou a diferença de seu resultado com o fato de ao escolher o telhado diferente, 

para fechá-lo lateralmente, gastaria mais tijolos, como no exemplo do anexo IX. 

Todos os grupos utilizaram a estratégia de medir linearmente as paredes e, 

posteriormente, multiplicar por 2,80 m (altura), que seria a altura padrão proposta para as 

paredes desse tipo de construção, conforme foi orientado pelo pesquisador. 

Com relação ao telhado: 

Grupos A e B: escolheram telhas paulista em virtude do preço, do conforto térmico e 

do menor ruído. Trabalharam com um telhado de dois lados convencional, como no anexo X.  

O grupo C defendeu: “usamos a telha americana, por ser dupla, é mais prático, 

usamos menos telhas e a obra acaba mais rápido. Consideramos um metro de altura para 

                                                 
30Esse é o grupo que tem em seus integrantes um técnico em edificações. 
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caída de água e utilizamos o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa, que são as 

telhas. Mas não deixamos sobras de telhas além das paredes nem na área de serviço, mas só 

percebemos agora.” 

Os grupos A e B consideraram o telhado com cinquenta centímetros maior que a casa, 

em cada lado. O grupo A ainda acrescentou que, como o telhado de um dos lados termina na 

parede, poderia construir duas casas juntas, dividindo uma parede em comum, assim, seria 

ainda mais barato, como o exemplo do anexo X. 

O grupo A considerou um metro e meio de altura do telhado, diferente dos demais 

grupos, os quais utilizaram um metro, por orientação do pesquisador. Dessa maneira, era 

esperado que gastassem um pouco mais com telhas, o que não ocorreu. Por isso, os demais 

grupos supuseram que esse grupo tenha cometido algum erro de cálculo.  

"Engraçado, a gente achou que errou a conta, porque a orientação de usar um metro 

de telhado e nos usamos um metro e meio. Mas imaginamos que se usarmos um telhado mais 

alto, a gente gastaria mais telhas para cobrir, não sei se foi por causa das telhas que 

escolhemos ouse foi pelas contas que pode estar errado".(grupo A) 

O grupo B, percebeu, na apresentação dos demais, que teve um erro de cálculo nas 

cumeeiras, ao comparar com o trabalho do grupo A: "agora, olhando os números do grupo, 

erramos alguma coisa, porque a gente fez um telhado e no final achamos diferença do outro 

grupo, era para ficar igual". (grupo B) 

Ao final da apresentação e debate entre os grupos,propusemos um novo debate, mas 

agora de cunho pedagógico-metodológico, com o intuito de percebermos as impressões, 

opiniões, possibilidades e avaliação da atividade. 

Os participantes elogiaram unanimemente a atividade, o tema e a condução da oficina, 

disseram ter ficado muito satisfeitos com a experiência, como destaca o participante 1 “Gostei 

muito do minicurso, com certeza será útil em minha vida e profissão”. (PO1)  

E destacaram: 

• O desenvolvimento de trabalho em equipe, o debate entre os participantes do grupo 

e entre os grupos; 

• O desenvolvimento de senso-crítico dos participantes ao terem que justificar suas 

escolhas valendo-se de suas concepções como cidadãos;  

• A utilização de vários conteúdos matemáticos para resolução do problema 

proposto, como cálculo de áreas, itens de geometria plana e espacial, as operações básicas, 

trabalhos com números decimais, teorema de Pitágoras, unidades e conversões de medidas, 
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dimensões e fragmentação das figuras planas e espaciais (planta), visão dos planos e formas 

geométricas lateral e superior, matemática financeira, planejamento e organização da tarefa, 

porcentagem, regras de três; 

• A participante (PO2), que estudou edificações, ainda reforçou  que: "gostei da idéia 

de usar uma obra para estudar Matemática e tomas decisões, além de eu adorar o 

assunto, ainda tem o detalhe de que tem um monte de conteúdos que a gente usou, 

cometemos um monte de erros, e olha que só usamos Matemática básica". (PO2) 

• O trabalho interdisciplinar, contextualizado com a matemática, por meio de um 

tema interessante, relevante socialmente; 

• O desenvolvimento da autonomia nas escolhas feitas;  

• A sugestão de essa oficina ser aplicada em uma turma de formação continuada de 

professores ou na educação de jovens e adultos, pois os participantes teriam boa 

relação com o tema. 

"Gostei muito do mini-curso, acho que ele deve ser até melhor aproveitado se 
aplicado em uma turma de Educação de Jovens e adultos, (EJA), porque é fácil 
achar alunos nesses cursos que trabalham com obras e podem aproveitar ainda 
mais aqui do que a gente".(PO2) 

 

Acrescentamos que, se houvesse mais tempo, poderíamos ter conduzido a atividade 

outra maneira, dando mais oportunidade aos participantes de buscar informações e trabalhar 

outros aspectos como o gasto de cimento e de areia entre os blocos das paredes, que foram 

desconsiderados por questão de tempo e pela profundidade com que optamos em trabalhar na 

oficina.  

Tivemos um retorno positivo dos participantes, todos elogiaram a experiência que 

vivenciaram com a oficina de Modelagem, Eles destacaram que a dinâmica de trabalho em 

equipe, que é corroborado e uma das etapas da implantação da Modelagem nas aulas de 

Matemática conforme Burak (2004), ele afirma que esta é uma importante característica dessa 

metodologia. Isso pode ser encarado como uma mudança de postura do professor diante da 

forma usual de se lecionar a Matemática, uma vez que “favorece o estabelecimento de 

relações afetivas mais fortes entre os alunos e docente e alunos”. (BURAK, 2004, p.68) 
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Além do exposto, esse trabalho em equipe e a dinâmica proposta puderam 

proporcionar aos participantes, segundo seus depoimentos o incentivo a fazer e a justificar 

suas escolhas e desenvolvimento de senso-crítico. Em Klüber e Burak (2009), os autores 

reforçam a importância dessa característica da Modelagem como uma das etapas de 

encaminhamento do trabalho com a Modelagem em sala de aula: 

Análise crítica das soluções – etapa marcada pela criticidade, não apenas em 
relação à matemática, mas também a outros aspectos, como a viabilidade e a 
adequabilidade das soluções apresentadas, que, muitas vezes, são lógica e 
matematicamente coerentes, porém inviáveis para a situação em estudo. É a etapa 
em que se reflete acerca dos resultados obtidos no processo e como esses podem 
ensejar a melhoria das decisões e ações, contribuindo, dessa maneira, para a 
formação de cidadãos participativos, que auxiliem na transformação da 
comunidade em que participam. (KLÜBER; BURAK, 2009, p.21) 

 

O desenvolvimento do senso-crítico, conforme vemos em Barbosa (2003, p.3), gera a 

possibilidade de “formar sujeitos para atuar ativamente na sociedade e, em particular, capazes de 

analisar a forma como a matemática é usada nos debates sociais.” Afinal: 

Se estamos interessados em construir uma sociedade democrática, onde as pessoas 
possam participar de sua condução e, assim, exercer cidadania, entendida aqui 
genericamente como inclusão nas discussões públicas, devemos reconhecer a 
necessidade de as pessoas se sentirem capazes de intervir em debates baseados em 
matemática. (BARBOSA, 2003, p.6) 

 

 Outro ponto ressaltado pelos participantes, referente à atividade vivenciada na oficina, foi a 

possibilidade de debate entre os participantes e entre estes e o professor, e a utilização de vários 

conteúdos matemáticos para resolução do problema proposto, como descriminado na descrição das 

atividades do grupo 3, citado anteriormente. Araújo nos indica que este é um importante caminho, 

pois: 

Nesse sentido, a sala de aula é entendida como um espaço democrático, onde o 
diálogo, no sentido de ação dialógica, é a forma de comunicação entre os 
participantes. Essas idéias são entendidas e discutidas de tal forma que os 
participantes problematizem sua extensão para o contexto social. (ARAÚJO, 2008, 
p.59) 

 O trabalho interdisciplinar contextualizado e o desenvolvimento da autonomia dos 

participantes também foram destacados.  

 Depois dessa etapa de debate, os participantes responderam ao questionário III, que se 

encontra no Apêndice E. No questionário, buscamos identificar quem éramos participantes 

dessa atividade, quais os seus conhecimentos e experiências com a Modelagem, além de suas 

impressões a respeito da oficina que oferecemos, sua posição a respeito de como a 
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Modelagem pode ou não contribuir em sua prática profissional, e, por fim, levantar suas 

opiniões a respeito da relevância ou não desse assunto estar presente na formação do 

professor de Matemática, uma das questões que buscamos responder em nossa pesquisa. 

No questionário aplicado, verificamos que metade dos participantes eram docentes em 

exercício e a outra metade de alunos da graduação. A maior parte dos participantes (75%) 

apontou que já tinha tido algum contato ou informação sobre a Modelagem, em programas de 

iniciação científica, em cursos de extensão, em atividades da graduação, na formação 

continuada ou por meio da literatura da área, mas25% dos participantes desconhecia essa 

metodologia.  

 Os participantes, em sua maioria, escolheram a oficina no evento entre as demais, por 

se interessarem pelo assunto Modelagem e por se tratar de uma maneira interativa, 

participativa de ensino e aprendizagem da Matemática. Buscavam conhecer como utilizar essa 

metodologia em sala de aula, e por julgarem ser uma boa alternativa de enriquecimento do 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática em suas aulas.  

Todos os participantes alegaram ter gostado de vivenciar a atividade, porque 

vislumbraram com isso conseguir com suas turmas e futuras turmas (no caso dos estudantes) 

mais interação e participação nas aulas. Além de experimentarem um ambiente de utilização 

da Modelagem em sala de aula. Recebemos os depoimentos dos participantes envolvidos 

como manifestações positivas, tais como:  

“Esta é uma forma diferente de se trabalhar e estudar matemática” (PO2), e “O 
trabalho com a Matemática fica mais significativo. A gente começa a ver a 
Matemática nas coisas” (PO5), ou ainda, “Se nós gostamos de trabalhar assim, os 
alunos vão gostar muito mais”. (PO5) 

Apenas um participante sentiu dificuldade na atividade, alegando não dominar o tema 

“construção” escolhido, mas conseguiu acompanhar a atividade e fazer o que foi proposto. 

Todos os participantes declararam que a oficina pode contribuir para a formação dos 

professores de Matemática. Eles ressaltaram que a Modelagem amplia as opções de se ensinar 

Matemática, de forma relativamente simples, em sala de aula. Além de desenvolver a 

participação, autonomia e a criatividade no aluno.  

Como dificuldades, os participantes mencionaram: a necessidade de cumprimento dos 

currículos escolares, a inexperiência e insegurança dos professores, o receio em estar diante 

de situações e assuntos que não dominam ou que não foram planejados para a aula, os quais 
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podem surgir nas atividades. Os participantes apresentaram soluções que podem contribuir 

para mitigar tais dificuldades, como os professores buscarem a literatura, a participação em 

eventos e oficinas como esta e ter em sua formação inicial contato com essa metodologia. 

Unanimemente, os participantes julgaram importante a presença da Modelagem na 

formação do professor de Matemática, e acrescentaram que poderia ser uma disciplina 

obrigatória, eletiva ou de um curso de extensão, desde que presente. Ainda responderam que 

poderia ser uma tendência estudada em uma disciplina de prática pedagógica, como uma 

metodologia das aulas de cunho matemático ou uma atividade monitorada de Estágio.  

A esse respeito temos olhares diversos apontando possibilidades em nosso referencial. 

Apesar de percebermos que, até o momento, e, como visto nos dados do grupo I, há maior 

incidência da Modelagem na formação de professores, foi em uma disciplina sobre 

Modelagem. 

Todavia, relembramos que Barbosa (2001a) alerta para o fato de que apenas 

uma disciplina isolada de Modelagem pode não atender totalmente ao que se propõe na 

formação docente, pois se as demais disciplinas do currículo caminharem na linha tradicional, 

isso pode anular o esforço. 

Após a oficina, todos os participantes se mostraram interessados em atividades de 

Modelagem em suas aulas. Isso se deu porque, conforme os relatos, a atividade mostrou-lhes 

uma alternativa para as aulas de Matemática. Disseram que tendo agora uma experiência 

sentem-se inspirados pode inspirá-los a montar algo em suas aulas de Matemática para utilizar 

a Modelagem, pois até então não sabiam como poderiam fazê-lo. Acreditam que atividades de 

Modelagem podem contribuir para a participação mais efetiva dos alunos nas aulas, bem 

como pode contribuir para desenvolver a autonomia dos alunos. Mas ressaltam que a estrutura 

e o formato das escolas dificultam o trabalho com Modelagem, pois possuem currículos 

rígidos. Küber e Burak (2009), baseados em Caldeira (2005), apontam que: 

A Modelagem matemática, concebida como um sistema de aprendizagem, questiona 
a forma linear da maioria dos currículos, no que concerne à apresentação dos 
conteúdos. Possibilita condições para que docentes e alunos questionem e entendam 
a educação, reconhecendo a realidade como um processo dinâmico, oportunizando, 
assim, a ruptura com essa forma de conceber o currículo escolar. (KÜBER; 
BURAK, 2008, p. 27)  

 

Os participantes disseram que gostaram da experiência, que vêm com bons olhos a 

presença da Modelagem na formação do professor de Matemática e que é de interesse deles 
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incorporar a Modelagem em suas (ou futuras) aulas de Matemática.  Isso evidencia a 

importância de propiciarmos aos licenciandos a oportunidade de vivenciar atividades de 

Modelagem em sua formação inicial e aos docentes em sua formação continuada. A 

experiência de ter participado pode incentivar o professore também dar um pouco mais de 

segurança para tentar.  

Tendo organizado três grupos de sujeitos da pesquisa tivemos a intenção de ampliar a 

coleta de dados, trazendo para a pesquisa pontos de vista de participantes envolvidos em 

diferentes atividades e oriundos de diferentes segmentos de formação ou prática docente. 

Abordamos então as visões de professores em atividade, de alunos da graduação em 

Matemática em uma atividade de Modelagem com temas livres e de professores em formação 

inicial ou continuada participantes de uma atividade de Modelagem com tema proposto por 

nós. 

De modo geral, na fala dos participantes pudemos ver a Modelagem como uma 

alternativa interessante para as aulas de Matemática em contraposição às aulas expositivas e 

descontextualizadas que tiveram ou ainda têm em sua formação. Também percebemos que os 

participantes consideram importante sua inserção nos cursos de formação de professores, o 

que entendemos que está de acordo com o que recomenda a legislação no que diz respeito às 

competências e habilidades que os professores devem desenvolver na sua formação. 

Para melhor compreensão da maneira como os professores percebem a Modelagem e 

de como entendem que deve ser inserida na formação procederemos, no capítulo seguinte, a 

análise dos dados obtidos, de acordo com eixos identificados ao longo da pesquisa e 

determinados pelos objetivos, dialogando com os referenciais teóricos que adotamos. 
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CAPÍTULO IV– ANÁLISE 

 

No capítulo anterior apresentamos os dados da pesquisa realizada e discutimos os 

resultados agrupados de acordo com os objetivos específicos da pesquisa, levando em conta 

três diferentes grupos de participantes. Neste capítulo, fazemos a análise dos dados de modo 

global, avaliando se conseguimos atingir o objetivo geral traçado para a pesquisa, que é 

investigar a percepção de professores (em exercício ou em formação) acerca da Modelagem e 

de sua inserção na formação do professor de Matemática.  

Para tanto, retomamos nossas questões de pesquisa: 

Como professores de Matemática, em exercício ou em formação, percebem e lidam 

com a Modelagem com base no contato que tiveram com ela? Como entendem a inserção da 

Modelagem na formação de professores? 

Identificamos dois eixos para essa análise, que estão efetivamente expressos nas 

questões de investigação: a percepção dos professores acerca da Modelagem e as 

possibilidades de inserção desta na formação do professor de Matemática. 

4.1 Percepção dos participantes acerca da Modelagem 

 

 Tomando a percepção como um dos eixos de análise, faz-se necessário explicitar 

nosso entendimento acerca do termo percepção. Encontramos na literatura alguns sentidos 

atribuídos ao termo. Villar (2001, p. 2183) o define como o “ato ou efeito de perceber”. 

Barbosa (1999, p. 72) trata percepção como o “ato de trazer coisas à consciência [...]”. 

Bisognin e Bisognin (2012) referem-se à percepção em Modelagem como a formação de 

idéias a respeito do uso da Modelagem. Doravante nessa pesquisa,à palavra perceber, 

atribuiremos o significado: “formar idéias a respeito de; compreender”. 

No entanto, identificar nos dados da pesquisa a percepção dos participantes acerca da 

Modelagem não se mostrou ser uma tarefa fácil. Que aspecto abordado em cada instrumento 

de coleta de dados poderia nos dar indícios dessa percepção? Refletimos então sobre algumas 

formas nas quais ela poderia se manifestar. Achamos que poderíamos formar idéias a respeito 

da percepção nas tentativas de os participantes dizerem o que entendem por Modelagem, 

quando expressassem as possibilidades de utilização em sala de aula, quando manifestassem 

sobre vantagens ou desvantagens, facilidades ou dificuldades encontradas no 

desenvolvimento das atividades, quer sejam nas experiências como alunos ou na prática 
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docente.Determinamos então sub eixos de análise, sobre os quais discorreremos a seguir. São 

eles: entendimento sobre o que é Modelagem, inclusão da Modelagem na sala de aula, 

potencialidades da utilização da Modelagem e dificuldades da utilização da Modelagem. 

Entendemos que esses sub eixos não são categorias excludentes. Muitas vezes uma 

manifestação de determinado participante poderia ser incluída e analisada em mais de um 

desses sub eixos. No entanto, sentimos a necessidade de estabelecê-los para encontrarmos 

caminhos para a análise.  

 

4.1.1 Entendimento sobre o que é Modelagem 

 

Uma das formas de os participantes entenderem a Modelagem deriva da sua utilização 

na Matemática Aplicada. Dessa forma, entendem-na (ou a entendiam em algum momento) 

como uma forma de utilizar conceitos matemáticos em fenômenos de outras áreas. Um 

exemplo desse entendimento é a resposta de um dos professores à pergunta se conhecia 

Modelagem: 

Sim, com certeza, conheço desde a graduação, mas não a Modelagem voltada à 
Educação Matemática. Na época eu fazia a Modelagem na Matemática Aplicada. A 
gente estudava um fenômeno e modelava com EDO. Na UFF eu participei de uma 
iniciação científica que chamava sistema água solo planta, que acompanhava o 
crescimento das plantas e usava EDO para modelar e explicar aquele fenômeno. 
(PE8) 

Deriva também da Matemática Aplicada a percepção da Modelagem como uma forma 

de Matematizar uma situação da realidade ou do cotidiano a fim de se criar um modelo que 

pudesse explicá-la e de conseguir fazer, em alguns casos, uma previsão: 

Eu entendo a Modelagem como uma tentativa de transcrever para alguém uma 
situação geral para uma linguagem Matemática. [...] O ensino através da 
Modelagem, como algumas pessoas propõem, vai além, seria trazer para o contexto 
de uma atividade, e dessa atividade transpor o modelamento pelas várias idéias da 
Matemática até conseguir resolver o problema dentro da Matemática. (PE4) 

Modelagem seria pegar uma situação da rua, comércio, indústria, natureza e tal e 
transformar essas coisas em Matemática. Assim, a gente explica o fenômeno e 
consegue até prever o que vai acontecer depois. Usa função, gráfico, tabela. (PE5) 

Pelos relatos dos entrevistados, esse tipo de percepção decorre de contatos que tiveram 

com a Modelagem em disciplinas na formação inicial, com o nome de “Modelagem 

Matemática”, abordando-a com foco na Matemática Aplicada. Disciplinas com esse enfoque, 
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trabalhadas de forma isolada das demais disciplinas, inclusive nas de cunho pedagógico, 

apesar de proporcionarem ao aluno de Matemática o conhecimento de técnicas de Modelagem 

e aplicação de conteúdos de Matemática (como os de cálculo diferencial e integral ou de 

equações diferenciais), podem não atender ao propósito de formar um professor com 

conhecimento e em condições de utilizar a Modelagem em sua prática docente. Isso porque 

tratar a Modelagem de modo isolado das disciplinas de conteúdo pode deixar a impressão de 

que essa é a única possibilidade para a Modelagem, e o futuro professor pode ter dificuldade 

de perceber como fazer para trabalhar atividades de Modelagem em suas aulasde Matemática 

na Educação Básica ou mesmo Superior.  

No dizer de Barbosa (2001b), a Modelagem no currículo da licenciatura não deve se 

“restringir a uma disciplina, sob pena de se constituir numa ‘ilha’. Não se trata de criar o 

momento da Modelagem, introduzindo mais dicotomias no currículo da formação inicial”. 

(BARBOSA, 2001b, p.235) 

Enfatizamos que, mesmo tendo como foco a aplicação da Matemática, é possível 

desenvolver atividades de Modelagem em outras disciplinas como as de conteúdo 

matemático. É o caso da atividade desenvolvida por Bassanezi (1990) sobre plantação de 

batatas, na disciplina Cálculo Diferencial e Integral em um curso de Engenharia de Alimentos. 

A Modelagem Matemática (envolvendo otimização) desenvolveu-se a partir do interesse de 

um aluno: “Meu pai planta batatas colocando cada ‘semente’ a uma distância de 30 cm, queria 

saber por que ele faz desta maneira?” (BASSANEZI, 1990, p. 138). Essa atividade é apontada 

na literatura como um exemplo exitoso de Modelagem, propiciando a abordagem de conceitos 

matemáticos em disciplinas não necessariamente de Modelagem. Entendemos que essa seria 

outra possibilidade de incluir a Modelagem nos cursos de formação de professores, 

contribuindo para dar ao futuro professor subsídios para incluir a Modelagem em sua futura 

prática em aulas de Matemática, e também atendendo ao que Barbosa (2001b) enfatiza, de 

não tratá-la em uma disciplina isolada.  

Continuando com a percepção dos participantes acerca da Modelagem, trazemos uma 

fala que amplia a visão da Modelagem como matematização de fenômenos, incluindo a 

possibilidade de modelar a própria Matemática:  

Se eu tivesse que dizer o que eu entendo de Modelagem, eu falaria que Modelagem 
Matemática é trabalhar com um problema, um assunto qualquer, não 
necessariamente da Matemática, alguns acham até que preferem que nem seja, para 
tentar modelar matematicamente. Mas já vi alguns autores que acham que pode ser 
temas da Matemática também, essa é minha dúvida. O que eu mais vi é falando que 
é um problema de uma área qualquer de conhecimento em que eu vou modelar. 
(PE1) 
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O contato com a Modelagem em outros contextos pode levar a outras percepções, 

como é o caso do participante que relata ter ouvido falar da Modelagem em encontros de 

Matemática e ter uma percepção ligada ao âmbito escolar, na qual a Modelagem se apresenta 

como uma possibilidade de trabalhar a Matemática de forma contextualizada: 

participei de uns dois encontros de Matemática que ouvi falarem de Modelagem. 
Parece que é quando pegamos uma situação do dia a dia dos alunos e fazemos um 
problema para resolver e calcular as coisas que aparecerem. Na minha formação, só 
vi nesses encontros. Vale como formação? Não vi na escola que trabalho nem na 
graduação. (PE11) 

Outra situação que propiciou a mesma idéia é apresentada no depoimento de um o 

participante que revelou ter conhecido a Modelagem em um curso de mestrado, em palestras 

ou em outras disciplinas que não a disciplina Modelagem:  

Eu acho que eu não saberia definir exatamente Modelagem Matemática. Acho que é 
como se fosse a gente buscar um modelo para algebrizar uma situação cotidiana. 
Acho interessante quando o aluno está numa área técnica e precisa de Matemática, e 
tem a chance de usar essa Matemática numa coisa que ele conhece. Colocar no 
ambiente dele pode ser mais interessante para ele. (PE3) 

 Professores que conhecem a Modelagem somente por palestras ou eventos tendo, 

portanto, tido pouco contato com o tema, expressam dúvidas sobre seu entendimento: “eu não 

tenho certeza se a Modelagem que eu tenho feito em sala está de acordo com o que está nos 

livros” (PE9). No entanto, afirmam que recorrem a metodologias diferentes da aula 

tradicional, mas não têm certeza se esse tipo de prática pode ser entendido como Modelagem: 

“Queria ter certeza que pegar uma situação fora da Matemática e resolver com Matemática é 

realmente Modelagem. De certa forma a gente pode estar usando mais do que imagina.” 

(PE1) 

Não encontramos muitas respostas revelando percepções da Modelagem na Educação 

Matemática. Parece-nos que os participantes, ao tentarem externar sua percepção, quase como 

querendo dar uma definição precisa da palavra, retornaram às origens da Modelagem na 

Matemática Aplicada. 

 

4.1.2 Inclusão da Modelagem na sala de aula 

  

Apesar de alguns participantes não conseguirem externar o que entendiam por 

Modelagem e apresentarem uma percepção mais voltada à Matemática Aplicada, mostraram 

certo conhecimento sobre o tema ao discorrerem sobre como almejam praticar ou como a 



90 

 

praticam em suas aulas de Matemática. Seria então, na percepção dos participantes, 

importante e possível incluir a Modelagem nas atividades de sala de aula? 

 Muitos participantes manifestaram sua percepção de que a Modelagem poderia tornar 

as aulas mais dinâmicas e participativas, sendo alternativa às aulas que tiveram na formação 

inicial, em geral expositivas, pouco claras, sem participação dos alunos e desinteressantes: 

Aula só definição, corolário, teorema, exercício. Alguns professores eu gostava 
outros professores não. Alguns professores eram horríveis, não explicavam nada, a 
gente aprendia mais estudando sozinho ou com estudo em grupo que com o 
professor, as aulas eram só giz, giz e demonstração, muito cansativo. (PE8) 

 O relato de aulas exclusivamente expositivas31, que foram avaliadaspor eles como 

insatisfatórias e difíceis, exemplifica a realidade de grande parte dos cursos de nível superior, 

nos quais há pouco espaço para novas metodologias. No entanto a legislação recomenda:  

Ressalta-se que é consensual a idéia que não existe um caminho que possa ser 
identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em 
particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho 
em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua prática. (BRASIL, 
1998, p. 42). 

 Ainda o decreto CNE/CES 1.302/2001 ressalta que, entre outras competências e 

habilidades, o professor deve ter condições de perceber a prática docente como 

necessariamente dinâmica, com espaço para criação, reflexão e geração de 

conhecimento.Nesse sentido, a Modelagem nos cursos de Licenciatura pode dar ao estudante 

a oportunidade de vivenciar esse tipo de prática na formação inicial, uma vez que em 

atividades de Modelagem se procura dar ao aluno “liberdade para raciocinar [...] e dar vazão 

ao pensamento criativo estimulado pela curiosidade e motivação” (BURAK, 1987, p.21-22). 

Além disso,“a construção do modelo pode propiciar o contato com vários conceitos 

conhecidos e também a oportunidade de construir novos conceitos” (BURAK, 1992, p.199). 

 Ressaltamos os excertos de dois participantes da oficina de Modelagem, que se 

interessam em conhecer melhor a Modelagem e que, mesmo sem ter o conhecimento e a 

segurança, tentam realizar atividades nessa direção, porque consideram que elas “prendem a 

atenção dos alunos, despertam o interesse deles e facilitam a aprendizagem.” (PO1). Esses 

argumentos também são apontados por Burak (2004). 

                                                 
31 Entendemos aqui aulas expositivas como as aulas com o conhecimento centrado no professor, com a 
metodologia de exposição oral e reprodução de conhecimento, sendo o aluno um mero receptor passivo no 
processo.  
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 Essa interação e dinamismo buscados pelo professor para sua aulasão características 

que a Modelagem pode trazer para as aulas de Matemática. Além disso, as reflexões nos 

contextos dos problemas abordados pela Modelagem podem favorecer o desenvolvimento de 

posturas críticas nos estudantes, o que está em consonância com o parecer CNE/CES 09/2001, 

que aponta para uma educação crítica, voltada para a formação cidadã, consciente e ativa, que 

dê subsídios para que os estudantes se coloquem diante da sociedade e das evoluções e 

transformações desta.  

 Os professores pesquisados mostraram-se insatisfeitos com a metodologia 

exclusivamente organizada com aulas expositivas que tiveram em sua formação inicial: “Os 

cursos de licenciatura deveriam oferecer essas aulas práticas aos alunos, para facilitar e 

disponibilizar os materiais que eles podem usar” (PO9). Apesar da insatisfação, existe a 

possibilidade de desenvolverem uma prática pedagógica baseada no modelo com que 

aprenderam. Conforme já dissemos anteriormente, segundo Reis (2003), muitos professores 

de Matemática têm formação em programas de bacharelado e pós-graduaçõesem Matemática 

Pura, onde não se têm como foco a diversificação nas metodologias e a prática docente. Esse 

tipo de formação acaba por refletir na prática pedagógica que exercem. 

 Vemos nas falas dos participantes uma vontade expressa de mudar esse quadro: 

temos de romper com o tradicional, e não podemos ficar pensando que o bom 
professor de matemática é só quem sabe muita matemática. (PE9) 

A maioria das aulas são aulas expositivas mesmo, mas com alguma coisa a mais, por 
exemplo, eu tento trabalhar alguma coisa relacionada com software, trazer coisas 
que o cara consegue visualizar, acaba que a gente faz um pouco de tradicional, mas a 
gente consegue trazer alguma coisa, [...] algoa mais que a gente não tinha lá na 
graduação, que era muito tradicional só. (PE10) 

Entendemos que a Modelagem pode ser uma alternativa a essa abordagem expositiva 

dos conteúdos de Matemática, citada acima, que se apresenta como de difícil rompimento. 

Ressaltamos que não condicionamos que o professor só terá condições de desenvolver 

Modelagem em sua prática se estudá-la em sua formação, mas entendemos que pode facilitar.  

Temos exemplos de alguns de nossos participantes que não estudaram Modelagem na 

formação, mas a utilizam em sua prática sob a forma do saber-fazer, conforme Barbosa 

(2002), em queo professor não tem muita clareza de como deve utilizar a Modelagem, mas, à 

medida que vai inserindo-a em sua prática da maneira que julga possível, vai aperfeiçoando e 

criando sua percepção de como ela deve ser utilizada em sala, adequando-a logicamente àsua 

realidade.  
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Os relados de práticas de Modelagem dos professores participantes da pesquisa nos 

indicam sua percepção das possibilidades de incluí-la em suas aulas.Trazemos algumas dessas 

possibilidades relatadas, que podem estar ou não de acordo com os referenciais que adotamos 

nesta pesquisa,não nos posicionando a favor ou contra a cada forma de inserção apresentada 

pelos participantes. Entendemos que cada uma é o reflexo da adaptação da Modelagem a cada 

realidade, e que, adequada ou não, serve ao objetivo de sua inserção na prática docente. 

Identificamos que alguns dos professores participantes utilizam a Modelagem como 

metodologia para a realização de atividades e exercícios de fixação, apresentando ou 

desenvolvendo um conteúdo Matemático. “Normalmente na introdução de algum conteúdo e 

às vezes no desenvolvimento de algum conteúdo,tento fazer uma inserção do conteúdo. 

Proponho um tema para os alunos, não é uma coisa solta não”. (PE4) 

Uma possível interpretação para a situação apresentada no excerto acima é que nos 

mostra que o participante desenvolve um trabalho com temas e que trata a Modelagem em 

harmonia com o desenvolvimento do conteúdo. Essa forma de trabalhar os conteúdos 

matemáticos a partir da Modelagem se mostra adequada para os que a desenvolvem na 

perspectiva educacional, concebendo-a como estratégia de aprendizagem (BASSANEZI, 

2002). Também está em consonância com outras concepções (BARBOSA, 2001; FRANCHI, 

1993, 2002; BURAK, 1992, 2004). Em muitos casos o professor escolhe o tema de modo a 

favorecer o aparecimento do conteúdo desejado, como vemos no excerto a seguir. 

Procuro pensar no conteúdo que iríamos trabalhar e faço uma proposta para os 
alunos de trabalharmos com um tema de trabalho ou um problema que eu sei que vai 
passar pelo conteúdo que eu quero dar. Vejo com eles se gostariam de tentar, e 
assim segue, algumas turmas aceitam outras não, as que topam eu faço. (PE6) 

Em nosso referencial,podemos buscar nos casos apresentados por Barbosa (2001), 

mais especificamente no Caso 1, um embasamento para essa maneira de desenvolver a 

Modelagem nas aulas de Matemática. Essa pode ser uma alternativa em instituições onde não 

há flexibilidade no planejamento e quando o professor tem pouco tempo para trabalhar a 

atividade.Nos trabalhos com essa característica o professor com menos experiência ou pouco 

domínio das técnicas da Modelagem se sente mais seguro, pois pode propor e preparar com 

antecedência um tema que lhe é familiar e de domínio. Conforme Burak (2005), a experiência 

em sala com a Modelagem é que traz segurança ao professor. 

Alguns professores manifestaram a vontade de trabalhar com a Modelagem em suas 

aulas, porém não o fazem por se sentirem inseguros. Nesse caso, a forma de condução na qual 

o tema seja escolhido pelo professor, dando certa previsibilidade para as atividades, pode ser 
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indicada. No entanto, na literatura, há os que defendem que a escolha do tema seja feita pelos 

alunos. (BURAK,2004) 

Entre os participantes de nossa pesquisa também encontramos o caso do professor PE 

9, que já trabalhou a Modelagem em suas turmas com temas de livre escolha dos alunos, 

como sugere o Caso 3 de Barbosa (2001). A adaptação que ele conseguiu à sua rotina foi não 

interromper totalmente seu trabalho com a Matemática prevista, trabalhada muitas vezes por 

aulas expositivas, e reservando parte das aulas para a Modelagem. Além disso, usou também 

as atividades de Modelagem para introduzir conteúdos matemáticos. Dessa forma foi possível 

cumprir os conteúdos de seu planejamento junto à instituição e em paralelo desenvolver 

atividades de Modelagem com suas turmas, explorando também o trabalho com tecnologias. 

a minha proposta é trabalhar em paralelo. Enquanto vai trabalhando o conteúdo, a 
gente vai seguindo [...] porque a modelagem precisa de tempo para ser trabalhada, 
não adianta eu dar o tema hoje e esperar que eles entreguem tudo na próxima 
aula.[...]Eu paro as aulas normais e faço um trabalho. O que a gente fazia é deixar 
que eles escolhessem um tema e trabalhar alguns conceitos matemáticos e em 
paralelo as aulas eles iam pesquisando. Nas primeiras aulas, eu tinha duas aulas 
geminadas. A gente trabalhava uma de conteúdo e a outra eu deixava eles 
pesquisarem. Mas começou a não funcionar bem e troquei: duas aulas de matéria e 
mais duas de Modelagem, usando o laboratório de informática. [...] Um exemplo do 
que eu trabalhei com eles foi a Segunda Guerra Mundial, um assunto diferente, e 
você não acredita o quanto de Matemática apareceu no trabalho, além de história 
que a gente trabalhou muito.Eles falavam que não sabiam que ia aparecer 
Matemática nesse assunto. Eles não enxergam a Matemática como uma linguagem. 
(PE8) 

O trabalho com a Modelagem com temas livres escolhidos pelos alunos aposta, entre 

outros fatores, em um diferencial que é motivação do aluno diante de um assuntode seu 

interesse, base para o trabalho com Modelagem. Conforme Burak (2004),“o fato de o grupo 

compartilhar o processo de ensino, isto é, escolher aquilo que gostaria de estudar, ter a 

oportunidade de se manifestar, de discutir e propor, desenvolve o interesse de cada grupo e 

dos grupos.” (BURAK, 2004, p. 2). 

Os relatos indicam diferentes maneiras de utilização da Modelagem pelos professores. 

Conforme afirma Oliveira (2010): “Na implementação da modelagem, o professor pode 

realizá-la de diferentes maneiras nas fases referentes à elaboração da situação-problema, 

simplificação, coleta dos dados qualitativos e quantitativos e resolução do problema.” 

(OLIVEIRA, 2010, p.14). 

Ressaltamos nosso entendimento de que as experiências descritas são alternativas 

válidas para a inclusão da Modelagem na sala de aula. 
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 Tendo sido possível identificar a percepção dos participantes sobre a inclusão da 

Modelagem na sala de aula e as possibilidades de se fazer isso mesmo em disciplinas 

regulares de Matemática, propomo-nos, a seguir, a identificar as percepções dos participantes 

sobre as potencialidades da Modelagem para o trabalho pedagógico e para o desenvolvimento 

dos estudantes. 

 

4.1.3 Potencialidades para utilização da Modelagem 

 

A presença da Modelagem na Educação Básica e Superior tem sido defendida por 

professores e pesquisadores da Educação Matemática:  

As discussões em relação à presença da modelagem no currículo e na sala de aula 
têm ganhado espaço na literatura (ANTONIUS et al., 2007; CALDEIRA, 2005; 
ALMEIDA; DIAS, 2004; HAMSON, 2003; BARBOSA, 2001a, 2001b, 2003a). 
Esses estudos sustentam a necessidade da presença da modelagem na educação 
básica e superior, de maneira que os alunos possam utilizar a matemática em 
diversos contextos e situações. (OLIVEIRA, 2010, p. 14) 

As potencialidades da Modelagem foram evidenciadas nas opiniões dos participantes 

sobre as atividades de Modelagem que desenvolveram com seus alunos ou das que 

participaram. 

Os participantes da oficina de Modelagem, apesar do pouco tempo que alguns tiveram 

com a experiência da Modelagem, em sua totalidade apontaram potencialidades para a sua 

prática docente. Entre os aspectos mencionados estão: “desenvolver a autonomia do aluno” 

(PO4), “formar melhor o cidadão crítico” (PO7), “possibilidade de investigação e pesquisa” 

(PO6) e “trabalho em equipe” (PO4). 

Interessante observar que essas potencialidades apontadas não se referem a questões 

sobre a aprendizagem de conteúdos, mas a aspectos formativos dos estudantes, que devem 

permear os objetivos de todas as áreas e disciplinas. Acreditamos que a forma como a oficina 

foi conduzida e as discussões que se travaram podem ter favorecido essa percepção. 

As questões relativas à aprendizagem da Matemática também foram apontadas pelos 

participantes: “ajuda os alunos a aprenderem o conteúdo” (PO8), “contribui para o ensino 

aprendizagem” (PO2), “possibilita trabalhar conteúdos matemáticos de várias maneiras” (PO3 

e PO11), “possibilita Viver a Matemática no cotidiano” (PO6) e “aproxima a matemática e o 

aluno” (PO5). 
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O argumento da aprendizagem é defendido por Bassanezi (2002), que entende que a 

Modelagem pode facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos pelos alunos, uma vez 

que tais conceitos são abordados nos contextos dos problemas estudados. A compreensão de 

conteúdos matemáticos e suas aplicações, como as equações diferenciais ordinárias, por 

exemplo, também é apontada por um participante: “gostava demais de Modelagem, foi aí que 

eu entendi para que servia EDO e Cálculo” (PE5). Essa resposta evidencia que o aluno 

conseguiu dar sentido à Matemática que estudava pela abordagem contextualizada dos 

conteúdos no processos de Modelagem.  

Outro ponto identificado foi o envolvimento e a responsabilidade dos estudantes pelo 

que está sendo desenvolvido:  

Na verdade tem vários motivos para eu usar a Modelagem. Um deles é a 
participação dos alunos, porque você propõe o problema e você não vai resolver o 
problema sozinho. Você vai levar o aluno, vai guiar o aluno, ajudar ele a encontrar a 
solução. Não parte necessariamente do professor a resposta. O professor vai 
mediando com os alunos. (PE4) 

A opinião do professor tem respaldo na literatura e se refere à possibilidade de 

descentralização do processo de produção do conhecimento (FRANCHI, 1993), dando ao 

aluno papel de destaque nesse processo. Um dos participantes destaca que a Modelagem pode 

ser: “uma forma de fazer os alunos trabalharem em grupo e fazerem as coisas sozinhos, 

porque não respondo tudo. Mas demora muito e é difícil parar a ementa do curso e fazer esses 

trabalhos”(PE4). O valor do trabalho em grupo na Modelagem é também apontado por 

diversos autores como Barbosa (2001d) e Araújo (2002). Nessa publicação Barbosa (2001d) 

ressalta os frutos positivos de uma atividade de Modelagem que proporcionou, entre outras 

coisas, o desenvolvimento da capacidade dos participantes de trabalhar em grupo. 

Os participantes que desenvolveram atividades de Modelagem em suas salas de aula 

falam também sobre os resultados positivos que tiveram, mesmo sem terem tido, muitos 

deles, preparação para fazê-lo: “Os resultados que eu tive usando Modelagem Matemática são 

todos positivos. Não é nota. É participação dos alunos e aprendizado.Os alunos aprenderam 

usando Modelagem Matemática”. (PE10) 

E podemos complementar com a experiência relatada pelo professor PE8:  

Um exemplo é que eu trabalhei com eles a Segunda Guerra Mundial, um assunto 
diferente e você não acredita o quanto de matemática apareceu no trabalho, além de 
história que a gente trabalhou muito. Eles falavam que não sabiam que ia aparecer 
matemática nesse assunto. Eles não enxergam a matemática como uma linguagem. 
(PE8) 
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Com relação à participação, há relatos que enfatizam a participação inclusive daqueles 

alunos que não costumam ter esse tipo de postura em outro tipo de aula: “os alunos que mais 

têm dificuldade e não participam das aulas são os que mais participam desse tipo de atividade. 

Na hora de resolver qualquer problema que era contextualizado não davam conta antes” 

(PE7).  

A motivação e o interesse dos alunos também foram apontados: 

a resposta que eu tenho deles é que gostam, nas vezes que eu pude aplicar acho que 
tenho deles um interesse maior. (PE6) 

a motivação dos alunos, pois não tem aquela pergunta que falei: “pra quê que eu tenho 
que aprender isso?” Isso é extremamente essencial, para os alunos ver que aquilo tem 
serventia para a vida deles. (PE4). 

A motivação é também um dos argumentos a favor da Modelagem apontados por 

Bassanezi (2002), que relaciona a motivação ao estímulo que os alunos recebem para estudar 

Matemática de forma contextualizada no cotidiano vivido. A possibilidade de 

contextualização dos conteúdos por meio da Modelagem, que amplia o entendimento do aluno 

sobre os conteúdos e sobre a aplicação dos mesmos, também foi citada pelos participantes:  

mudar a ideia deles de que Matemática é um conteúdo difícil e pronto. Pelo que eles 
falam que é mais legal, e participam mais, acho que funciona bem. Eu acredito que o 
aluno aprende usando Modelagem. O aluno consegue entender certos conteúdos em 
determinados contextos usando a Modelagem Matemática. (PE10) 

Destacamos outro aspecto interessante apresentado por um dos participantes, que é a 

mudança de postura do próprio professor se colocando, não como o detentor do saber que 

concede a informação ao “aluno” (sem luz), mas como parceiro do estudante na construção do 

conhecimento: “eu acabo aprendendo também. Pesquiso junto com eles e eles aprendem a ser 

críticos. [...] é uma forma melhor de trabalhar.” (PE9) 

Mas não podemos nos iludir que a inclusão da Modelagem nas aulas é sempre 

possível, fácil e exitosa. No subitem a seguir discorreremos a respeito das percepções dos 

participantes sobre as dificuldades com o desenvolvimento de atividades de Modelagem. 

 

4.1.4 Dificuldades da utilização da Modelagem 

 

Nos dois subitens anteriores discorremos sobre aspectos positivos da Modelagem 

como metodologia de ensino. Por outro lado, entendemos que identificar dificuldades de 
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utilização da Modelagem também é uma forma de percebê-la. Vamos então buscar evidências 

das dificuldades nas falas dos participantes, confrontando com o que dizem os referenciais. 

Considerando a Modelagem diferente das práticas, de certa forma aceitas, que 

tratamos aqui como aulas expositivas e considerando também a resistência às mudanças, não 

somente da parte dos professores, mas de toda a comunidade escolar32, podemos dizer que, de 

certa forma, é previsível alguma resistência e desconfiança quanto à eficácia da Modelagem. 

Silva, Santana e Barbosa (2007) discorrem sobre a resistência de um grupo de alunos à 

mudança na aula de Matemática desencadeada pela Modelagem, baseados na descrença no 

aprendizado que seria gerado por aquela proposta, por ser algo muito diferente do praticado 

normalmente, que eram aulas expositivas centralizadas no professor. Também tivemos relatos 

da rejeição de alunos com bom rendimento escolar por estarem habituados às aulas 

expositivas e se saírem bem nesse tipo de aula. 

Alguns professores, assim como a literatura (BAZZANESI, 2002), apontam como 

dificuldade a demora das atividades de Modelagem e o receio de não conseguir cumprir os 

programas. Outros mencionam o receio de não dominarem a metodologia ou de surgirem de 

assuntos alheios a seu domínio. Relatos de participantes desta pesquisa ilustram essa 

realidade: 

Olha, a turma em geral achava mais difícil modelar, porque aparentemente, quando 
você modela, você tem que aprofundar muito no assunto, acaba que as pessoas 
achavam que a aula não rendia, o conteúdo não desenvolvia, não andava, mas dava 
para aprender bastante coisa. (PE2) 

Tenho a concepção de que se eu tiver um problema que eu não saiba responder na 
hora, porque a Modelagem tem disso né, se o professor não estiver preparado para 
falar com o aluno que não sabe alguma coisa na hora ou que vai pesquisar e depois 
responder, ele tem medo daquilo e do aluno achar que ele não é um bom professor. 
(PE2) 

Você prepara a aula, mas você não se prepara para a aula. Você tem de se preparar 
para qualquer situação. A segunda dificuldade é o apoio do colégio, porque eu tentei 
trabalhar assim em outros colégios e não consegui, é fora do tradicional, porque a 
maioria dos colegas querem os meninos calados, quietos e copiando. Essa coisa dos 
alunos em pé, em grupos, fora da carteira, o colégio tem de apoiar. (PE 9) 

Percebemos nesses relatos algumas dificuldades com relação à inclusão da 

Modelagem nas aulas de Matemática. A literatura aponta aspectos semelhantes. Bassanezi 

(2002) elenca três tipos de obstáculos, especialmente quando se trata de cursos regulares: 

obstáculos instrucionais que se referem ao programa a ser cumprido, ao fato de a Modelagem 

ser um processo demorado e também às duvidas que os professores têm se as conexões com 

                                                 
32 Entendemos comunidade escolar como direção, coordenadores, professores, alunos e “responsáveis pelos 
alunos” (no caso de alunos menores ou dependentes). 
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outras áreas devem ou não fazer parte das aulas de Matemática; obstáculos para os estudantes 

que acostumados com o professor como transmissor do conhecimento demoram a se adaptar a 

aulas em que eles são totalmente responsáveis pelo processo; e obstáculos para os professores 

que se sentem despreparados a desenvolver as atividades por temerem enfrentar situações 

imprevistas inerentes à Modelagem. 

A questão de o processo ser demorado, apontada por Bassanezi (2002), também foi 

mencionada por um dos participantes da pesquisa: 

Se eu tivesse uma turma com uma maior quantidade de aulas, tipo seis aulas por 
semana, provavelmente eu poderia trabalhar com a Modelagem, pois eu acredito na 
metodologia, e no que a Modelagem pode proporcionar, porque confere aprendizado 
aos alunos. (PE2) 

No entanto, a literatura aponta a possibilidade de desenvolver atividades de 

Modelagem também em períodos curtos. É o caso descrito por Araújo, Freitas e Silva (2011), 

de um trabalho de Modelagem com uma turma de formação continuada, na disciplina Tópicos 

Especiais em Educação II, em um curso de pós-graduação. Nesse trabalho, os autores 

utilizaram o formato do Caso 1 de Barbosa (2001), trazendo o tema e os dados para os alunos. 

Esse foi um trabalho realizado em duas aulas33, sem abrir mão do debate crítico e das 

discussões sobre as potencialidades do uso da Modelagem na Educação Matemática e de sua 

inserção nas salas de aulas dos professores participantes. 

 As classes numerosas são também apontadas por Jacobini (2004) como fator de 

dificuldade para a Modelagem. Barbosa (2004) menciona ainda: 

- falta clareza sobre a operacionalização dessas atividades no contexto escolar, onde, 
em geral, predomina programas pré-estabelecidos e cujas rotinas já estão 
estabelecidas; 

- dúvidas sobre os conhecimentos dos professores para conduzir as atividades; 
- não se sabe como os alunos, colegas de trabalho, coordenadores e pais reagirão à 

proposta. (BARBOSA, 2004, p. 5) 

Para finalizar essa etapa, frisamos que dificuldades existem como na implantação de 

qualquer situação diferente e ainda inovadora na rotina das aulas de Matemática, mas 

entendemos como contornáveis. Ainda os benefícios das citadas vantagens e potencialidades 

da Modelagem no ensino de Matemática encorajam sua implementação. Podemos ver pelos 

relatos dos professores que, mesmo não tendo em sua formação a presença da Modelagem, 

ainda a defendem e em alguns casos a praticam em suas aulas.  

                                                 
33 Esse trabalho foi relatado pessoalmente pela professora Jussara Loyola de Araújo em palestra na UFOP em 
2012, à qual assistimos.  
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Assim, tendo discorrido sobre as idéias dos diferentes participantes da pesquisa sobre 

a Modelagem, a sua inclusão na sala de aula, as potencialidades dessa metodologia e as 

dificuldades na sua utilização, acreditamos ter respondido nossa primeira questão de pesquisa: 

Como professores de Matemática, em exercício ou em formação, percebem e lidam com a 

Modelagem com base no contato que tiveram com ela?  

Resta-nos agora procurar responder qual o entendimento dos participantes sobre a 

inserção da Modelagem na formação de professores. 

 

4.2 Inserção da Modelagem na formação de professores de Matemática 

 

Nesse subitem analisamos o entendimento dos participantes acerca da inserção da 

Modelagem na formação de professores de Matemática, dialogando com nossos referenciais. 

Buscamos identificar em suas falas se eles consideram importante incluir a Modelagem na 

formação de professores e também que possibilidades eles apontam para essa inserção, 

embasados em sua própria formação ou em suas experiências na prática docente. Assim como 

Barbosa (2004, p.2) julgamos que “faz-se necessário compreender a relação que os docentes 

estabelecem com a Modelagem em diferentes contextos”.  

Ter contato com a Modelagem, mesmo que seja sob o ponto de vista da Matemática 

Aplicada, foi considerado como contribuição para que o professor amplie sua própria visão 

acerca da Matemática: 

 

“ a professora que dava aula de Modelagem Matemática, era uma pessoa que tinha 

doutorado em física quântica, então, a Modelagem que ela utilizou, foi até chegar 

na fórmula dos gases ideais, era o comportamento dos gases ideais. Depois, vimos 

um modelo para a batalha de Lanchester. Foram modelos relativos à física-

matemática, e eu entendi também que seria uma Matemática mais aplicada e uma 

modelagem praticamente falando.” (PE2) 

 

Para a formação de professores de Matemática, esse tipo de experiência oportuniza ao 

futuro professor um contato com a Modelagem, o que pode dar algum subsídio para opinar 

sobre a relevância em sua futura prática. No dizer de um dos participantes da oficina: “Viver a 

experiência na graduação dá condições de depois o professor usar em suas aulas.”(PO6) 

Ainda que, no nosso entendimento, esse contato não garanta que o professor tenha 

efetivamente condições, pode estimular essa prática, dando algum embasamento para que o 

professor tente fazê-lo. Um indício disso é o grande número de professores, entre os 
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participantes do grupo 1, que utilizam a Modelagem em suas aulas tendo tido anteriormente 

apenas esse tipo de contato. Ou os que, ainda que não usem, vêem a possibilidade de utilizar.  

Entendemos que há várias possibilidades de inserção da Modelagem na formação e 

que isso pode proporcionar ao professor ou futuro professor de Matemática, não só a noção de 

como utilizar e desenvolver a Modelagem com enfoque de aplicação da Matemática, mas 

também as possibilidades de desenvolvimento de atividades com foco na Educação 

Matemática, contribuindo para o aprimoramento e diversificação de sua prática docente. 

Vemos nesse sentido como positiva toda experiência com a Modelagem. Os participantes 

também veem como positivas as experiências com a Modelagem para a atuação do professor: 

"Pela Modelagem o professor vê a possibilidade de trabalhar conteúdos matemáticos de 

várias maneiras".(PO4) 

Além das aulas de Modelagem com foco na Matemática Aplicada que foram citadas, 

ainda temos depoimentos que indicam o contato dos participantes com disciplinas de 

Modelagem de cunho educacional na sua formação inicial ou continuada:  

 

“primeira vez que eu ouvi falar de Modelagem foi na graduação, nos tivemos uma 

disciplina de Modelagem Matemática e nela nós fizemos um trabalho de 

modelagem. O trabalho, nó, a professora falou que no trabalho o tema era livre, 

que a gente podia escolher um tema que a gente achasse interessante e desenvolver 

e modelar matematicamente o tema ou o assunto que a gente escolhesse. Eu lembro 

que o meu grupo escolheu entender o que, quando você vai fazer a avaliação física 

da academia, tem aquelas medidas, porcentagem de gordura, então a gente tentava 

descobrir de onde saíram àquelas fórmulas que eles estavam usando. A gente 

entrevistou um monte de gente da educação física, pessoal de academia para 

descobrir de onde vieram e não como elas funcionavam. Foi super bacana, a gente 

aprendeu um monte de coisas diferentes né? Foi o primeiro contato que eu tive. 

Depois no mestrado, eu estudei um pouco mais, na verdade antes, para fazer a 

prova do mestrado eu estudei um pouco de modelagem e na UFOP ainda tivemos 

algumas disciplinas de modelagem.”(PO3) 

 

Outro participante também apresenta contextos diferentes para disciplinas de 

Modelagem na formação: 

"Eu tive três disciplinas de Modelagem na minha formação. Uma na graduação de 

Modelagem Matemática, nós trabalhamos com alguns modelinhos de matemática 

fundamental, como calcular a área da casa, o terreno para construir uma casa, pelo 

que me lembro parece ser isso. Eu tive também quando eu comecei o curso de 

Modelagem Matemática Computacional no CEFET BH, [...]. Depois eu tive uma 
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disciplina no mestrado de Modelagem Matemática, com o professor Dale, aí já 

aprendi a modelagem em outro contexto, um contexto educacional mesmo, onde 

pudemos fazer uma ou duas atividades onde fomos modelar uma ou outra 

atividade".(PE2) 

 

Um estudante que tem oportunidade de vivenciar a Modelagem em contextos diversos, 

como os apresentados, amplia sua visão sobre a Modelagem, inclusive com possibilidades 

desta para a Educação Matemática e pode encontrar mais subsídios para utilização da 

Modelagem na sua prática docente. 

Disciplinas de Modelagem foram mencionadas pelos participantes tanto na formação 

inicial como na continuada: “Eu tive uma disciplina de modelagem. Eletiva se não me 

engano”(PE 3); “A primeira vez que eu ouvi falar de Modelagem foi na graduação, nós 

tivemos uma disciplina de Modelagem Matemática” (PE 1); "eu tive três disciplinas de 

modelagem na minha formação...” (PE2); “A Modelagem na Educação Matemática, conheci 

com as aulas da professora Regina, no Mestrado em Educação Matemática. A partir dai é 

que venho fazendo as atividades de Modelagem nas minhas aulas.”(PE8) 

Alguns participantes arriscam-se a apontar as características de disciplinas de 

Modelagem: “eu defenderia que tivesse essa disciplina em dois semestres. No primeiro para 

ver a teoria e no segundo par aplicar a modelagem, pois gasta tempo. O professor vai fazer 

uma pesquisa vai gastar ai um ou dois meses.”(PE8). Isso expressa o entendimento do 

participante de que se deve estudar e conhecer formas de desenvolver atividades de 

Modelagem e também que se deve experimentar na prática esse desenvolvimento. Muitas são 

as publicações que sugerem maneiras de desenvolver atividades de Modelagem em contextos 

educacionais sendo Burak (2004) uma delas.     

 Contextos fora das disciplinas curriculares também foram mencionados como 

possibilidades para a Modelagem na formação inicial. Um exemplo é a Iniciação Científica: 

“vi a Modelagem na iniciação científica. (...) A minha professora era orientanda de 

doutorado do professor Jonny e ela me orientou em um projeto de Modelagem.”(PE8). Outro 

exemplo são os projetos desenvolvidos de maneira formal ou informal durante o curso: “eu 

participei do início desse projeto com Modelagem. E depois vim conhecer o mais global da 

Modelagem de outra forma  no mestrado” (PE4). Atividades desenvolvidas em programas 

institucionais como o Programa de Estímulo à Docência (PED)34 e o Programa de Educação 

                                                 
34 Os programas PED e PET, são programas que buscam organizar grupos de estudo e pesquisa afim de 

promover atividades com intuito tanto de auxiliar os professores de educação básica a melhorarem suas 
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Tutorial (PET) podem ser outra alternativa de trabalhar a Modelagem na formação inicial. 

Esses contextos também foram mencionados pelos participantes: “Conheci a Modelagem em 

mini cursos e oficinas como bolsista no PED” (PO8). Os projetos desenvolvidos nesses 

programas podem envolver a capacitação docente ou mesmo atividades de extensão com 

professores, sempre supervisionadas por professores da Universidade. Nesses contextos 

podem ser desenvolvidas atividades de Modelagem nas quais o estudante tem a oportunidade 

de vivenciar a Modelagem não apenas como aluno, como também na condição de professor. 

Assim os trabalhos podem abordar a Modelagem de várias maneiras, para dar subsídios a 

professores ou futuros professores para inseri-la em sala com mais segurança.  Outro 

professor ainda complementa: “a graduação tem de ter oficinas com a prática da Modelagem 

Matemática, como outros assuntos. Eu acredito na Modelagem”.( PE2) 

 A importância do professor em formação vivenciar atividades de Modelagem não 

apenas na condição de aluno, mas também na condição de professor é apontada por Barbosa 

(2004) e por Oliveira e Barbosa (2007).  Neste caso os autores fazem menção ao trabalho com 

Modelagem em estágios supervisionados. 

Em Metodologia e Estágio Supervisionado III, foram discutidas as dimensões 
pedagógicas da Modelagem, envolvendo estudos teóricos, análise de narrativas e o 
desenvolvimento de uma atividade de Modelagem em sua sala de aula. Nesta 
atividade, Vitória realizou sua primeira experiência com Modelagem na turma de 
Regularização do Fluxo Escolar5 (7ª e 8ª séries) na escola em que lecionava, 
convidando os alunos a participarem do projeto intitulado “O salário mínimo e o 
custo de vida de uma família em Conceição do Jacuípe”. (OLIVEIRA e BARBOSA, 
2007, p. 195) 

 
 

 Aqui foi utilizada a disciplina de estágio para coleta de dados de uma pesquisa, 

oportunizando à turma em questão o primeiro contato com a Modelagem, e como podemos 

perceber, inserindo-a na sala de aula e contribuindo para a formação docente. 

Almeida (2006) também defende a inclusão da Modelagem nos estágios 

supervisionados e argumenta que os professores devem ter a oportunidade de “aprender” 

sobre modelagem, “aprender” por meio da modelagem e “ensinar” usando modelagem.    

Dessa forma, percebemos possibilidades de termos a Modelagem na formação de 

professores, com a participação dos alunos em atividades externos às aulas de Matemática, 

como programas de extensão ou pesquisa, congressos ou estágios. Nestes é possível vivenciar 

                                                                                                                                                         
aulasquanto de incentivar e capacitar melhor os alunos da formação inicial, participantes do programas a partir 
de cursos e atividades ligadas à licenciatura, onde a Modelagem poderia ser inserida.  
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a Modelagem como aluno e como professor, enriquecendo ainda mais a experiência com essa 

metodologia. Na Licenciatura a Modelagem deve também ser abordada com enfoque da 

formação docente, discutido sobre as potencialidades da atividade para a Educação 

Matemática.  

As diferentes possibilidades apresentadas nos mostram que a Modelagem devem 

permear as atividades do curso. Julgamos importante destacar uma forma de inserção da 

Modelagem que não tem contornos delimitados em um espaço específico e que se manifesta 

na fala dos participantes:  

“a Modelagem deveria aparecer no curso todo da graduação, senão o aluno fica 
um pouco sem a base que ele precisa para usar depois, desenvolver alguma 
atividade com a Modelagem.” (PE 4) 

“Sim, acredito que durante todo o curso, como uma forma de aparecer em todas as 
aulas de Matemática, se não puder dar a matéria assim, pelo menos usar alguma 
aplicação desse conteúdo com a Modelagem, para que o professor trabalhe da 
mesma forma em apreendeu na sala de aula, porque ele vai fazer isso, então se ele 
aprender de forma diferente, vai aplicar nas suas aulas.” (PE 6) 

Esses dois participantes citam a presença da Modelagem, não como uma disciplina de 

Modelagem como critica Barbosa (2004 b), ou como tendência metodológica em disciplinas 

pedagógicas. Entendemos como audaciosa a proposta, principalmente diante da forma com 

que percebemos o formato atual da formação docente e a pouca relação existente entre as 

disciplinas de conteúdo e as de cunho pedagógico, apontando ainda para a permanência do 

modelo “3+1” dos currículos de Licenciatura. Acreditamos que há ainda resistência de 

professores das chamadas disciplina de Matemática, que em geral são assumidas pelos 

professores da chamada “área dura” nos departamentos de Matemática, em dialogarem com 

os professores responsáveis pelas disciplinas de cunho pedagógico e adotares estratégias 

diferentes das chamadas tradicionais.  

 Incluir práticas de Modelagem em disciplinas diversas na formação inicial pode 

inspirar futuras práticas de Modelagem. Segundo Reis (2003) e Fiorentini (2005) os docentes 

tendem de alguma maneira a reproduzir as práticas de seus professores. Ainda a prática 

refletida durante a formação docente é uma fonte de aprendizado para o professor ou futuro 

professor fundamentar seu estilo de ministrar aulas (FIORENTINI, 2008). A responsabilidade 

de dar subsídios para a prática não deve estar restrita às chamadas disciplinas de cunho 

pedagógico e nem ao último ano do curso de licenciatura, conforme estabelecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 

Parecer CNE/CP 09/2001). As Diretrizes estabelecem também que as matrizes curriculares 
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dos cursos devem se expressar por eixos que articulam dimensões a serem contempladas na 

formação e, um desses eixos é o eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa. 

Nosso entendimento é de que a Modelagem pode compor esse eixo. Se os professores 

formadores trabalharem a Modelagem com seus alunos em algum momento, inclusive nas 

disciplinas de cunho matemático, darão a eles a chance de conhecerem melhor a metodologia 

e, se julgarem interessante ou importante, utilizá-la em suas aulas.  

Por fim achamos oportuno mencionar o envolvimento de docentes, já em exercício, 

em atividades interdisciplinares, com características semelhantes às de Modelagem, sobretudo 

as que são desenvolvidas a partir de temas. Assim, os espaços de formação continuada podem 

ser espaços de reflexão e discussão sobre essas práticas.  Consideramos pertinente a inclusão 

dessa temática uma vez que consideramos que um espaço de prática também pode ser 

considerado um espaço de formação, de acordo com a concepção de formação de professores 

adotada nessa pesquisa. Dessa forma oportunidades de realizar atividades que possibilitem 

reflexão e diálogo sobre a prática de sala de aula, considerando a experiência pessoal e as 

diferentes situações vivenciadas como estudante e também como docente são importantes. 

Trazemos uma fala de um participante a respeito de trabalhos interdisciplinares: 

 

“Na faculdade temos um trabalho chamado de interdisciplinar que funciona da 
seguinte maneira. Por exemplo, contabilidade. Os alunos podem escolher qualquer 
tema dentro do assunto para pesquisarem. Esse tema que eles escolheram, cada 
professor do período que ele está deveria ajudar. O professor vai ver o que o 
conteúdo dele tem a ver com aquilo ali, no que ele pode ajudar e relacionar com o 
trabalho. Pelo que eu sei de Modelagem, fazendo isso parece que estamos 
modelando alguma coisa.” (PE1) 

 

 De fato, como já afirmam Barbosa (2004), Franchi (1993, 2002) entre outros, a 

Modelagem tem caráter interdisciplinar e pode ser trabalhada de forma integrada com outras 

disciplinas. Assim a Modelagem pode ser uma forma de exercer a interdisciplinaridade nos 

contextos escolares de diferentes níveis, inclusive na própria Licenciatura. Tratar de forma 

integrada conhecimentos específicos e pedagógicos, trazendo para discussão nos espaços de 

formação questões sobre orientações curriculares e sobre o papel na Matemática na formação 

do estudante são recomendações dos documentos oficiais: 

Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar 
situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento dos alunos se ele não compreender, com razoável 



105 

 

profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os 
conteúdos das áreas do conhecimento que serão objeto de sua atuação 
didática, os contextos em que se inscrevem e as temáticas transversais 
ao currículo escolar. (BRASIL, Parecer CNE/CP 09/2001, p. 20) 

Para “construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e ensiná-

los a relacionar teoria e prática é preciso que a formação de professores seja orientada por 

situações equivalentes de ensino e aprendizagem” (BRASIL, Parecer CNE/CP 09/2001, p. 

14). Consideramos que a inserção da Modelagem na formação de professores pode ser uma 

forma de conseguir isso.  

Com base no exposto acreditamos ter respondido nossa segunda questão de pesquisa 

sobre como professores de Matemática, em exercício ou em formação, entendem a inserção 

da Modelagem na formação de professores. 
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como foco principal investigar a percepção de professores acerca da 

Modelagem e de sua inserção na formação do professor de Matemática. Alguns pontos foram 

considerados como inicias em nossa investigação: a defesa da metodologia da Modelagem 

como uma alternativa interessante às aulas ditas tradicionais e a importância de se apresentar 

a Modelagem aos professores em formação, para que estes a conheçam e possam escolher de 

querem ou não utilizá-la em suas práticas. Por conta de nossas experiências pessoais como 

estudantes de Licenciatura em Matemática e/ou como professores, tínhamos alguma idéia do 

papel da Modelagem na formação do professor e de possíveis lugares para esse tema ser 

abordado nos cursos de Licenciatura. No entanto, entendíamos ser necessário realizar uma 

pesquisa sistemática, envolvendo estudantes e docentes que, de alguma maneira tivessem tido 

contato com a Modelagem, de modo a colher as impressões destes sobre a temática. 

Inicialmente fizemos entrevistas e posteriormente decidimos oferecer atividades de 

Modelagem colhendo as impressões dos participantes. Isso, adicionado aos estudos teóricos 

que realizamos, constituiu o conjunto de informações que utilizamos para tentar atingir nosso 

objetivo de pesquisa e, de alguma maneira apresentar contribuições para o tema Modelagem 

na formação de professores.  

A seleção dos referenciais teóricos levou em conta que, para abordar o tema da 

Modelagem Matemática na formação de professores, deveríamos trazer fundamentos das duas 

áreas envolvidas. Dessa forma buscamos a legislação e as pesquisas sobre formação de 

professores assim como as pesquisas sobre Modelagem na Educação Matemática e na 

formação de professores.  

De modo bastante sintético podemos dizer que a legislação enfatiza a importância de, 

nos cursos de licenciatura, serem abordados os aspectos específicos do conteúdo matemático e 

os aspectos pedagógicos de forma integrada, rompendo de fato com o chamado currículo 

“3+1” e que isso é difícil de conseguir mesmo nos dias atuais.  Enfatiza também a 

importância de se trazer para a formação inicial vivências e discussões acerca dos contextos 

da escola, dos conteúdos a serem abordados, de metodologias e das orientações curriculares 

para a ação do professor em função dos objetivos para formação dos estudantes.  Esse 

referencial foi considerado em nossas interpretações das respostas dos participantes sobre a 

inserção da Modelagem na formação.  
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Nas pesquisas sobre Modelagem encontramos argumentos para defender essa prática 

para o professor de Matemática. Esses argumentos vão desde os aspectos específicos da 

aprendizagem aos aspectos formativos dos estudantes e ao papel da Matemática nos 

currículos, como forma de relacioná-la com a realidade do estudante. Devido à diversidade de 

concepções acerca da Modelagem na Educação Matemática escolhemos uma como principal 

referencial. A escolhida foi a de Burak (1992) que a define como metodologia de ensino. As 

etapas apresentadas por Burak para a Modelagem foram consideradas nas atividades que 

desenvolvemos. Utilizamos também a concepção de Barbosa (2001), os argumentos 

apontados pelo autor para defender a Modelagem no ensino e a classificação dos chamados 

“Casos de Modelagem”, admitindo a escolha do tema da Modelagem pelo professor e/ou pelo 

aluno, ampliando a possibilidade única de escolha do tema pelo aluno defendida por Burak. 

Julgamos também importante trazer a concepção de Araújo (2002) pela visão da Modelagem 

na perspectiva sociocrítica, que contribui sobremaneira para a formação do estudante e para 

fazer com que a Matemática cumpra seu papel nos currículos, de acordo com o que a 

legislação preconiza. Os referenciais da Modelagem foram fonte para elaboração das 

atividades que desenvolvemos: a oficina e as atividades na disciplina da graduação. Foram 

também importantes para discutirmos as percepções dos participantes acerca da Modelagem. 

Das percepções acerca da Modelagem podemos dizer que, embora os participantes não 

tenham um entendimento claro sobre o que é a Modelagem na Educação Matemática, 

expressam sua compreensão de que se refere ao tratamento de uma situação da realidade na 

qual a Matemática é utilizada. Essa percepção deve-se provavelmente à experiência que 

muitos tiveram de conhecer a Modelagem em uma disciplina abordada com características da 

Matemática Aplicada. Muitos participantes também a percebem como uma possibilidade de 

tratar os conteúdos de Matemática de maneira contextualizada no âmbito escolar. Defendem 

que devem ser realizadas atividades de Modelagem em sala de aula, como alternativa às aulas 

ditas expositivas nas quais os alunos têm pouca ou nenhuma participação. Apontam como 

potencialidades da Modelagem a possibilidade de atribuição de significados aos conceitos 

matemáticos, o maior envolvimento e participação dos alunos nas atividades, a possibilidade 

de trabalhos em grupos, o desenvolvimento de posturas ativas e críticas nos alunos, entre 

outras. Porém apresentam também dificuldades que podem ocorrer, tais como: a de cumprir 

programas pré-estabelecidos, a dificuldade de o professor lidar com situações sobre as quais 

ele provavelmente não tem conhecimento e, principalmente, a falta de segurança do professor 

para desenvolver atividades de Modelagem.  
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Esse último ponto manifestado pelos participantes se relaciona diretamente ao outro 

aspecto investigado que foi a inserção da Modelagem na formação. Pode-se dizer que na sua 

totalidade os participantes consideraram importante incluir a Modelagem na formação de 

professores. Os principais pontos identificados foram: a percepção dos participantes de que o 

contato com a Modelagem na formação amplia a visão sobre as possibilidades da Matemática 

e do seu ensino e que vivenciar atividades de Modelagem pode estimular a futura utilização 

desta e dar subsídios ao professor que deseje incluí-la em sua prática docente. 

Considerando as percepções dos participantes e os referenciais utilizados na pesquisa, 

identificamos algumas possibilidades de inserção da Modelagem na formação inicial do 

professor de Matemática: 

• Disciplinas de conteúdo matemático. Nesse caso estamos considerando a 

utilização da Modelagem como metodologia ou para constituição de ambientes 

de aprendizagem e/ou investigação no âmbito da disciplina. 

• Disciplinas de Modelagem Matemática. Nesse caso estamos considerando 

tanto as disciplinas de Modelagem em que o enfoque é a aplicação da 

Matemática como as que têm como objetivo discutir a Modelagem na 

Educação Matemática; 

• Disciplinas de cunho pedagógico nas quais a Modelagem é tratada como uma 

tendência em Educação Matemática; 

• Disciplinas de prática nas quais se desenvolvem atividades de Modelagem com 

os estudantes, que as vivenciam na condição de alunos, porém discutem sobre 

suas possibilidades na condição de futuros professores; 

• Espaços nos quais os estudantes participem de atividades de Modelagem 

conduzidas por um docente, tais como: projetos especiais, PED, PET; 

• Espaços ou disciplinas de prática nas quais os estudantes conduzem atividades 

de Modelagem, sob a supervisão de um docente. Nesse caso estamos 

considerando as disciplinas do tipo Prática de Ensino, os estágios 

supervisionados ou ainda cursos de extensão ou atividades de projetos do tipo 

PED e PET nos quais os estudantes atuem como docentes, de forma 

supervisionada; 

• Atividades de Iniciação Científica; 



109 

 

• Projetos de Pesquisa. Nesse caso consideramos a participação do estudante em 

projetos de pesquisa coordenados por docentes ou ainda o desenvolvimento de 

pesquisas supervisionadas para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Destacamos também a importância e as possibilidades de inserção da Modelagem na 

formação continuada de professores. Expressamos mais uma vez nosso entendimento da 

formação do professor de Matemática como um processo por meio do qual o professor 

desenvolve uma identidade profissional, incluindo ações que possibilitem obtenção de 

conhecimentos, reflexão e diálogo sobre a prática de sala de aula. Consideramos como 

possibilidades de inserção: cursos, oficinas, palestras, congressos, grupos de estudo e 

pesquisa, entre outros. 

Alguns aspectos apareceram fortemente nas manifestações dos participantes e foram 

considerados neste relatório de pesquisa. Porém temos consciência de que sua relação com a 

Modelagem merece análise aprofundada, o que não foi feito nesta pesquisa. Entre eles estão: 

motivação, contextualização e interdisciplinaridade. 

Reconhecemos como uma limitação de nossa pesquisa o número reduzido de 

participantes ou respostas em alguns dos instrumentos de coleta utilizados para os objetivos 

específicos definidos. Essa condição decorre de fatos não previstos inicialmente como, por 

exemplo, a interrupção das atividades na disciplina da graduação (grupo 2), a evasão dos 

estudantes no curso e consequentemente o número reduzido que questionários respondidos ao 

final da atividade. Fizemos nossas análises considerando aquilo que foi possível coletar no 

desenvolvimento da pesquisa. Ressaltamos que nossas interpretações referem-se ao contexto 

que descrevemos e delimitamos.  

Finalizando apresentamos também como resultado da pesquisa o Produto Educacional 

intitulado: A Modelagem Matemática em sala de aula: descrição comentada de duas 

experiências. Neste material apresentamos sugestões para o desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática em sala de aula, tendo como referência principal a pesquisa 

realizada.Sendo exemplos de possibilidades de utilização de Modelagem na sala de aula, a 

descrição comentada da forma como foram desenvolvidas e dos resultados obtidos podem, de 

alguma maneira, ser material para professores que desejem conhecer possibilidades de 

utilização da Modelagem em contextos educacionais, ou mesmo orientar aqueles que tenham 

interesse em desenvolver atividades com características similares 
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VII - APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com professores do primeiro grupo  

 

1) Você hoje é um professor de Matemática. Mas você já foi aluno. Como foi prá você 

ser aluno de Matemática. 

2) E agora como professor, fale um pouco sobre suas aulas: como são? Que tipo de 

estratégias utiliza?  

3) Você costuma trazer contextos externos à matemática para trabalhar em sala de aula? 

Como faz isso? 

4) Você já ouviu falar sobre Modelagem Matemática? O que você ouviu? Onde? 

Quando? 

5) Na sua formação como professor, teve algum contato com a Modelagem? Em que 

disciplinas, atividades, projetos? Como foram as atividades e quais suas impressões? 

6) Você usa Modelagem em suas aulas?  

Se sim:  

O que te motivou ou motiva a usar Modelagem? 

 Como você faz?  

Que resultados tem obtido?  

Tem encontrado algum tipo de dificuldade? 

Como você vê a participação e receptividade (ou não) por parte dos alunos? 

Você se sente preparado prá fazer esse uso? Como se preparou? O que poderia ajudar? 

Se não: porque não usa? Você acha importante utilizar?  Por que? 

7) Você acredita que Modelagem Matemática deve fazer parte da formação inicial ou 

continuada do professor de Matemática? Por que?  

Se sim: como? (lugar, momento......) 

8) Existe algum detalhe ou informação que queira acrescentar que não foi dito durante 

nossa entrevista? 
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Apêndice B – questionário 1 - Perfil dos participantes do grupo um 

 

1.  SEXO:  

( ) O Masculino (  ) O Feminino  

2. IDADE 

(  )  Até 20 anos                      (  )  De 20 a 25 anos 

(   )  De 25 a 30 anos               (   )  De 30 a 35 anos  

( )  Acima de 35 anos 

3. ASSINALE A QUE MELHOR DESCREVE SUA ESCOLARIDADE ATÉ  A 

GRADUAÇÃO. 

(A) Ensino Superior – Bacharelado em Matemática.  

( B) Ensino Superior – Licenciatura em Matemática. 

(C) Ensino Superior – Outra Licenciatura. 

(D) Ensino Superior – Outro curso sem licenciatura. 

4. QUAL A SUA MAIOR TITULAÇÃO. 

(A) Graduação    (B) Pós graduação Lato Sensu (especialização) 

( C ) Mestrado   ( D )  Doutorado 

( E ) Outros ____________________    

 

5. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

ASSINALADO ANTERIORMENTE? 

(A) Há 2 anos ou menos.             ( D )  De 3 a 7 anos. 

( B) De 8 a 14 anos.   ( E )   De 15 a 20 anos. 

       (C)Há mais de 20 anos. 

6. INDIQUE AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVARAM VOCÊ A FAZ ER 

ESTECURSO.  

( A )  Por dar maior acesso ao mercado de trabalho;   

( B )  Por influência/tradição na família  

( C )   Por interesse específico pela profissão;                 

( D )  Por motivos aleatórios  

(E)Por não gostar dos outros cursos disponíveis;  

( F )  Por não ter outra opção  

(G)Por oferecer maior estabilidade no trabalho;  
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( H ) Por restrições financeiras  

( I )  Outros. 

 

7. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ ESTUDOU? SE VOCÊ ES TUDOU 

EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO OU TIPO, ASSINALE MAIS D E UMA 

OPÇÃO.  

( A)  Pública federal.   ( B)  Pública estadual. 

( C )  Pública municipal.   ( D )  Privada. 

( E )  Não se aplica. 

 

8. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO SUPERIOR? 

( A )Presencial.   (B)Semipresencial. 

(C)A distância.  ( D )  Não se aplica. 

 

9. VOCÊ UTILIZA OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NAS ATIVID ADES 

DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A MELHORIA DE SUA PRÁTI CA 

EM SALA DE AULA? 

(A) Quase sempre.   ( B )  Eventualmente. 

            (C)Quase nunca.   ( D )  Não contribuíram em nada. 

 

10. CONSIDERANDO TODA A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, H Á 

QUANTOS ANOS VOCÊ MINISTRA AULAS DE MATEMÁTICA?  

(A) Até 2 anos. 

(B) De 3 a 4 anos. 

(C) De 5 a 6 anos. 

(D) De 7 a 8 anos. 

 (E)            Mais de 8 anos. 

 

11. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA? 

(A)O Apenas nesta escola    (B) Duas escolas 

( C)  Três escolas                ( D )  Em quatro ou mais escolas 
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12. QUAL A SUA CARGA HORÁRIA DOCENTE SEMANAL? (Consider e a carga 

horária contratual: horas-aula mais horas para atividades, se houver.) 

( A )  Menos de 12 horas-aula.              ( B )  Até 20 horas-aula. 

( C )  Até  30 horas-aula.               ( D )  até 40 horas-aula. 

( E )  Mais de 40 horas-aula 

13. ALÉM DA ATIVIDADE DOCENTE NESTA ESCOLA, VOCÊ EXERCE  

OUTRA ATIVIDADE  QUE CONTRIBUI PARA SUA RENDA PESSOAL? 

( A ) Atividades artísticas e artesanais             ( B )  Atividades de escritório  

(C) Aulas particulares                                    (D) Comerciante 

( E ) Funcionário público                                  ( F )  Manicure/esteticista/cabeleireiro 

(G)Costureiro      (H) O Outra (s): ________________________ 

14. QUANTO TEMPO POR SEMANA VOCÊ DEDICA A ESSA OUTRA 

ATIVIDADE OU ATIVIDADES?  

(A )  De 1 a 5 horas                              ( B )  De 5 a 10 horas  

( C )  De 10 a 20 horas                          ( D )  De 20 a 30 horas  

( E )  Mais de 30 horas 

 

 

 

15. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA? 

(A) 1 escola.  

(B) Em 2 escolas. 

(C) Em 3 escolas. 

       (D)Em 4 ou mais escolas. 

 

16. COMO VOCÊ CONSIDERA O(S) LIVRO(S) DIDÁTICO(S) UTILI ZADO(S) 

POR VOCÊ NA(S) DISCIPLINA(S) QUE VOCÊ MINISTRA NA(S ) TURMA(S) 

AVALIADA(S)?  

(A)    Ótimo. 

       ( B)    Bom. 

(B)  Razoável. 
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(C)  Ruim. 

 

17. EM RELAÇÃO AO SEU SALÁRIO COMO PROFESSOR(A), DE UM MODO 

GERAL VOCÊ ESTÁ  

( A )  Muito satisfeito    ( B )  Satisfeito 

(C)Nem satisfeita, nem insatisfeita    (D) Insatisfeita 

 

18. EM RELAÇÃO AO SEU TRABALHO COMO PROFESSOR(A), DE UM 

MODO  GERAL VOCÊ ESTÁ:  

( A )  Muito satisfeita     ( B )  Satisfeita  

(C)Nem satisfeita, nem insatisfeita    (D) Insatisfeita 
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Apêndice C – questionário II - Participantes do grupo II 

 
 

1) Que semestre do curso você está? Como é para você ser aluno de matemática?  
 

2) Você é aluno de licenciatura ou bacharelado? Porque escolheu cursar essa modalidade?   
 

3) Fale um pouco sobre o tipo de aula de seus professores. Que estratégias utilizam? 
 

4) Seus professores costumam trazer contextos externos á Matemática para trabalhar em sala de 
aula? Caso sim, como o fazem? 

 
5) Qual sua opinião sobre a experiência de desenvolvimento das atividades de Modelagem 

Matemática na disciplina Fundamentos? 

a) Gostou? Por quê? 

b) Não gostou? Por quê? 

c) Teve dificuldades? Quais? 

d) Conseguiu aprender e se desenvolver com a atividade? Explique. 

6) Você acredita que atividades de Modelagem devem fazer parte de sua formação como 
professor de Matemática? Se sim, como? 

 
7) Você pensa em desenvolver atividades de Modelagem em suas futuras aulas como professor? 

Por quê? 
 

8) O que você acredita que possa contribuir para prepará-lo para usar Modelagem? 
 

9) Outras observações que queira fazer 
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Apêndice D - Materiais de apoio e características 

 

 

 

 

Preço: R$1,19 cada 

 

Geralmente utilizado em muros por não degradar com chuvas 

Apresenta problemas para fixação de objetos como pias, quadros, etc. 

 

Tijolos de barro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço: R$ 359,90 o MILHEIRO 
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Telhas 

Telha amianto (fibrocimento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telha Paulista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telha americana: 

 

   

Dimensões: 1,22 x 2,44m 

Preço: R$ 30,00 

 

Obs.: as duas primeiras meias dobras de 

cada lado são usadas para encaixe de uma 

na outra. 

Preço: R$ 790,00 o milheiro 

Dimensões: 

Capa: 48cm x 17cm 

Canal: 48cm x 20cm 

Peso Médio: 2,50kg 

Consumo: 26 peças por m2 

 

R$ 1300,00 o milheiro; 

Dimensões: 38cm x 20cm de largura. 

Peso Médio: 2,6 Kg por peça. 

Cobertura: 17 peças por m2. 
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Telha de zinco: 

 

 

 

 

 

 

 

Cumeeira de cerâmica: 

 

 

 

Dimensão: Mesmo tamanho da telha 

Preço: R$ 10,90cada 

 

 

Cumeeira de fibrocimento (amianto): 

 

 

 

 

 

 

 

Preço: R$ 14,00 cada. 

Comprimento útil: 34 cm 

Peso nominal: 4 kg 

Sobreposição: 7 cm 

Consumo: 3,0 un./m linear 

Dimensões: largura: 1,10m 

Preço: R$ 45,00 cada 

Obs: Geralmente utilizada para 

terraço. 

Fácil mão de Obra 

Possui problemas de isolamento 

térmico e ruído com ventos e chuvas. 
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Cumeeira de metal (zinco ou alumínio zincado) 

 

 

Cobre o centro do telhado, entre um lado e outro coberto. Colocado sobre as telhas em 

já postas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões: 300 x 0,43

  

R$ 22,00 cada 

 



126 

 

 

Apêndice E - questionário 2 da oficina de Modelagem -  grupo 3 

 

1- Qual a sua formação? 

( ) Professor de Matemática 

( ) Professor das séries iniciais do ensino fundamental 

( ) Estudante de graduação em Matemática (    )Bacharelado (     )Licenciatura 

( ) Outra  Qual? ____________________ 

 

2- Já conhecia ou já tinha ouvido falar sobre Modelagem Matemática antes desse mini-curso? 

( ) Não ()Sim   Quando/onde?  

 

3- Porque razão escolheu este mini-curso? 

4- Qual a sua opinião sobre esta experiência de desenvolvimento das atividades de 

Modelagem Matemática?  

a) Gostou? (   ) Sim (    ) Não  

b) Teve dificuldades? ( ) Não  (   ) Sim Quais? 

c) Acha que a atividade trouxe contribuições para a sua formação (inicial ou continuada) ou 

para a sua atividade profissional? 

(      ) Não  ( ) Sim Quais? (explique) 

 

5- Você acredita que atividades de modelagem devem fazer parte da formação do professor 

de Matemática 

() Não   ( ) Sim Por que? 

 

6- Algumas formas de inclusão da Modelagem na formação inicial de professor de 

Matemática são apresentadas a seguir. Indique a (ou as) que acha indicada (s) 
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(    ) Como uma disciplina (Modelagem) no currículo 

(   ) Como metodologia usada nas disciplinas de Matemática 

(    ) Como uma tendência a ser estudada nas disciplinas de cunho pedagógico 

( ) Como curso de extensão ou projetos extra classe 

( ) Não acredito que deveria fazer parte 

(    ) outra  

Você pensa em desenvolver atividades de Modelagem em suas futuras aulas? 

  (  ) Sim  (  ) Não Por que? 

 

7- Caso use ou pense em incluir atividades de Modelagem em suas aulas, o que você acredita 

que possa contribuir para prepara-lo para usar Modelagem? 

8- Outras observações que queira fazer. 
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VIII - ANEXOS 

 
AnexoI – Planta baixa 1 

http://plantaseprojetosdecasas.spaceblog.com.br/83925/PLANTA-BAIXA-DE-UM-

PAVIMENTO-102-61-ms2/ 
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AnexoII – Planta baixa 2 

 

http://projetosdecasasgratis.com/planta-baixa-casa-popular/ 
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AnexoIII – Planta baixa 3 

https://www.cacambas.com/projetos-de-casas-populares-da-caixa/ 
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Anexo IV – Planta baixa 4 

http://4.bp.blogspot.com/-53jMaeE-

lcs/TbH6bzcUguI/AAAAAAAAK8k/oZu7dTcIcuM/s1600/plantas-de-casas-populares-1.jpg 
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AnexoV – Planta baixa 5 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://coxixo.com.br/wp-

content/uploads/2011/03/planta-casa.png&imgrefurl=http://coxixo.com.br/diversos/plantas-

de-

casas_gratis.html&h=1179&w=1620&sz=73&tbnid=S2RbO5sChJoOxM:&tbnh=85&tbnw=1

17&prev=/search%3Fq%3Dplanta%2Bcasa%2Bpopular%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoo

m=1&q=planta+casa+popular&usg=__ILr87ozCRBJubJS6qK_WaIj9xew=&docid=1KouK19

0y_xvCM&hl=pt-

BR&sa=X&ei=piyeULrQK4Ke8QTk5IHYAw&ved=0CDAQ9QEwBQ&dur=4656 
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AnexoVI – Planta baixa6 

http://www.google.com.br/imgres?q=planta+casa+popular&hl=pt-

BR&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rLMa90dYkRhhBM:&imgrefurl=http://www.pla

ntasdecasas.co/plantas-de-casas/plantas-de-casas-com-1-

zuarto/&docid=zTprZ9PupA7QvM&imgurl=http://www.plantasdecasas.co/wp-

content/uploads/2011/10/planta-casa-1-quarto-

mezzanino.jpg&w=1000&h=1259&ei=kDKeUMD8A4SJ0QG0xIHgAw&zoom=1&iact=hc&

vpx=83&vpy=96&dur=78&hovh=252&hovw=200&tx=97&ty=171&sig=1124664957651318

68295&page=2&tbnh=126&tbnw=89&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:21,i:175&biw=1

024&bih=587 
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Anexo VII – apresentação dos resultados do grupo 3 
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Anexo VIII – telhado de “uma água” ou uma caída 
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Anexo IX – casa popular dupla com um telhado 
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Anexo X – roteiro da oficina de Modelagem do grupo 3 

 

MODELANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR  

 
Leonardo de Assis1 

Regina Helena de O. L. Franchi2 
 

1Faculdade Adjetivo-CETEP/Direção, leonardo.diretor@adjetivocetep.com.br 
2UFOP/DEMAT, reginafranchi@uol.com.br 

 
Resumo 

 

 Esta atividade trata-se de uma oficina em que se pretende fazer o planejamento da 

construção de uma casa popular. Através da estratégia proposta, na qual os participantes 

desenvolverão as atividades na condição de alunos, pretende-se apresentar a Modelagem 

Matemática como uma proposta para Educação Matemática e, ao mesmo tempo propiciar a 

atuais e futuros docentes de Matemática, um contato com essa metodologia, a fim estimulá-

los a utilizá-la em sua prática docente, caso tenham o interesse.  O trabalho se inicia com um 

debate sobre o tema escolhido (casas populares) e suas particularidades que devem ser levadas 

em consideração no momento de sua construção. Os critérios de escolha da planta da casa, 

materiais utilizados e forma de construção serão escolhidos pelos grupos a partir de opções 

apresentadas. Após as escolhas, os grupos calcularão as quantidades e valores. Ao final os 

projetos serão apresentados e discutidos com toda a sala. Também serão realizadas discussões 

de cunho pedagógico sobre a atividade realizada. A estrutura da oficina foi elaborada no 

escopo de uma pesquisa, desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem por objetivo estudar o papel e o 

lugar da Modelagem Matemática na formação inicial do professor de Matemática.  

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, formação de professores, prática 

docente.  
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Introdução 

 

Nos últimos anosa Modelagem Matemática tem sido apresentada como uma 

alternativa para o trabalho em sala de aula e recomendada pelos que se dedicam à Modelagem 

como área de pesquisa. Biembengut (2009) caracteriza Modelagem como uma área de 

pesquisa na Educação Matemática que atua na descrição, formulação, modelação e resolução 

de situações problemas em sala de aula.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o aluno deve ser 

preparado para a vida social e cultural, num mundo diversificado e heterogêneo. Entendemos 

que a Modelagem, por trazer situações da realidade para a sala de aula, pode contribuir para 

esse preparo, sendo espaço para trabalhos interdisciplinares, contextualizados, que tornem os 

alunos agentes modificadores de sua realidade e ativos em sua formação. 

Por outro lado discute-se como preparar os docentes para o desenvolvimento desse 

tipo de atividade, uma vez que requer do professor uma postura diferenciada, deixando de ser 

aquele que apresenta o conteúdo para, juntamente com os alunos, enfrentar situações novas e 

procurar soluções. Conforme Barbosa (1999), a Modelagem redefine o papel do professor em 

sala de aula, que passa a não ter mais o caráter de detentor do conhecimento e sim de 

condução das atividades, problematizando e estruturando as atividades escolares com seus 

alunos.Assim, merece atenção a inserção da Modelagem no processo de formação do 

professor, quer seja na formação inicial ou na continuada. 

Souza e Garnica (2004) apontam a importância, na formação de professores, da 

integração entre teoria e prática, entre as disciplinas de cunho matemático e as de cunho 

educacional. No que diz respeito à Modelagem, questionamos sobre como poderia ser inserida 

nestes cursos, de modo a propiciar o trabalho indissociável entre as disciplinas de conteúdo 

matemático e as disciplinas de cunho pedagógico, contribuindo para a formação do professor 

de Matemática. 

Esse foi o interesse de pesquisa do primeiro autor desse texto, junto ao Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. A 

pesquisa, ainda em desenvolvimento, busca compreender qual o papel e o lugar da 

Modelagem na formação inicial do professor de Matemática. Para a pesquisa estão sendo 



139 

 

considerados principalmente referenciais teóricos relativos à Modelagem na Educação 

matemática e à Formação de professores. Entre os instrumentos utilizados para coleta de 

dados estão anotações de campo e um questionário aplicado aos participantes (alunos de 

Licenciatura em Matemática) de uma oficina de Modelagem. Assim construímos uma 

proposta de oficina de Modelagem, tendo como tema a construção de casas populares, que 

trazemos também para esse evento. 

Objetivo e Público Alvo 

 

O objetivo principal dessa oficina é proporcionar aos participantes a oportunidade de 

vivenciar atividades de Modelagem e de alguma maneira fornecer subsídios para utilização 

dessa metodologia em sua prática docente. Pretende-se discutir sobre as potencialidades da 

atividade para a Educação Matemática, bem como a pertinência desse tipo de atividade na 

formação inicial do professor de Matemática. 

A oficina destina-se a professores em atividade e alunos da licenciatura em 

Matemática que tenham interesse em conhecer e experimentar uma atividade de Modelagem 

Matemática.Acreditamos que o professor de Matemática, que tenha interesse em incorporar a 

Modelagem em sua prática docente, o fará com mais segurança se tiver a oportunidade de 

vivenciar essa experiência em sua formação.  

Entendemos que pela forma como foi estruturada, aatividade é adequada para ser 

aplicada em turmas dos anos finais do ensino fundamental. 

 

A proposta: metodologia e desenvolvimento 

 

 A atividade que propomos é modelagem da construção de uma casa popular.A 

a escolha do tema a ser tratado nessa oficina se deu pelo provável interesse dos participantes, 

uma vez que a construção da casa própria é o sonho de muitos brasileiros. A população do 

Brasil vem melhorando seu poder de compra a cada ano. Segundo dados do IBGE, de 2003 a 

2010, o poder de compra do brasileiro aumentou 19%. E com isso, muitos brasileiros tem 

colocado a construção da moradia como um de seus objetivos de vida. Assim, é possível que 

muitos dos participantes ou seus familiares tenham se envolvido com89 o tema em algum 

momento de suas vidas. 
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Outro motivo é o grande potencial da atividade no que diz respeito à abordagem de 

conceitos matemáticos, às questões críticas relacionadas às escolhas a serem feitas e às 

possibilidades de discussão sobre aspectos sociais relacionados ao tema. 

Proporemos aos participantes, divididos em grupos, que escolham e desenvolvam seu 

projeto da casa popular segundo suas concepções e de acordo com informações que lhes serão 

apresentadas. Entendemos que o desenvolvimento diz respeito à escolha de materiais, cálculo 

de quantidades e elaboração de um orçamento. 

Em função do curto espaço de tempo da oficina, alguns dos dados que, a princípio 

poderiam ser pesquisados pelos participantes, serão fornecidos. 

Iniciaremos o trabalho com uma discussão informal sobre construção de casas 

populares, procurando abordar e socializar informações sobre características de 

casaspopulares, os processo e materiais necessários para se construir.Serão apresentadas 

algumas plantas baixas de casas populares, de tamanhos e modelos diferentes. Os 

participantes deverão escolher um dos projetos para ser desenvolvido por toda a sala. As 

escolhas devem ser justificadas, de modo que a argumentação de cada grupo possa subsidiar a 

escolha de um dos projetos. 

Feita a escolha do projeto a ser desenvolvido, cada grupo trabalhará com as escolhas 

dos materiais a serem utilizados na construção, argumentando os fatores considerados, tais 

como qualidade, custo,preferência pessoal, entre outros. Para subsidiar as escolhas será 

entregue aos participantes uma relação de preços e modelos de tijolos, blocos, pisos, tintas, 

telhas, portas e janelas. Os participantes deverão também calcular as quantidades e preços. A 

planta baixa possui as medidas da casa, assim, os alunos terão condições de calcular as 

medidas das paredes, piso e telhado, bem como a quantidade de portas e janelas. Em função 

do tempo de execução da oficina ser limitado, nos limitaremos aos cálculos para compra 

desses itens.   

Ao final, cada grupo apresentará seu projeto aos demais participantes e os projetos 

serão discutidos por todos, tanto no que diz respeito às escolhas feitas, como aos cálculos 

realizados. Como todos os grupos trabalharão no mesmo projeto de casa, é possível 

estabelecer comparações entre as propostas dos diferentes grupos. 

Finalmente discutiremos aspectos pedagógicos da atividade, entre eles: conteúdos 

possíveis de serem trabalhados, pertinência da atividade, facilidades e dificuldades na 

implementação, capacidades possíveis de serem desenvolvidas. Discutiremos também a 

importância e as diferentes possibilidades de inclusão de atividades desse tipo na formação 

inicial e continuada de professores de Matemática. 


