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RESUMO 

 
 

Há quatro décadas, a Modelagem Matemática vem se fortalecendo no contexto 
brasileiro, enquanto área de pesquisa e tendência da Educação Matemática. Desde 
então, pesquisadores brasileiros dedicam-se a estudos relacionados à Modelagem. 
No contexto da Educação Básica, pesquisas têm apontado a sua tímida presença nas 
escolas. Da imersão nesta região de inquérito, destacou-se a presença de ações e 
indicativos para a inserção da modelagem nas escolas, levando-nos à interrogação 
de pesquisa, sob uma visão fenomenológica: o que revelam as ações e indicativos da 
comunidade de Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? Orientados 
pela interrogação, direcionamos nosso olhar para os anais da X Conferência Nacional 
sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM). Foram analisados 100 textos, 
entre comunicações científicas e relatos de experiência. Estes foram analisados 
integralmente e lidos repetidas vezes para a constituição das unidades de significado 
e convergências que culminaram nas categorias abertas. Da hermenêutica 
empreendida, revelou-se a existência de ações realizadas pela comunidade de 
Modelagem que se concentram, quase em sua totalidade, em formações que tomam 
a Modelagem como principal fundamento e princípio formativo. Além disso, muitas 
das ações e indicativos se mostraram inócuos, uma vez que estão centrados naquilo 
que negam: a transmissão de conteúdos, fazendo um jogo teórico, sem levar em 
consideração aspectos inerentes ao professor que adota a Modelagem e ao 
fenômeno: “Modelagem na Escola”. 

 
Palavras-chave: Escola; Educação Básica; Educação Matemática; Modelagem 
Matemática; Filosofia da Educação Matemática.
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ABSTRACT 

 
 

For four decades, Mathematical Modeling has been gaining strength in the Brazilian 
context as an area of research and trend in Mathematics Education. Since then, 
Brazilian researchers have dedicated themselves to studies related to Modeling. In the 
context of Basic Education, researches have pointed out its timid presence in schools. 
From the immersion in this region of inquiry, the presence of actions and indications 
for the insertion of modeling in schools stood out, leading us to a research question 
under a phenomenological view: what do the actions and indications of the Modeling 
community reveal about its effectiveness in Basic Education? Guided by this question, 
we direct our gaze to the proceedings of the 10th National Conference on Modeling in 
Mathematics Education (CNMEM). One hundred texts were analyzed, including 
scientific communications and experience reports. These were analyzed in their 
entirety and read repeatedly to establish the units of meaning and convergences that 
culminated in open categories. From the hermeneutics undertaken, it was revealed 
the existence of actions carried out by the Modeling community that focus almost 
entirely on formations that take Modeling as the main foundation and formative 
principle. In addition, many of the actions and indications proved to be innocuous, 
since they are centered on what they deny: the transmission of content, playing a 
theoretical game, without considering aspects inherent to the teacher who adopts the 
Modeling and to the phenomenon: "Modeling in School". 

 
Keywords: School; Basic education; Mathematics Education; Mathematical Modeling; 
Philosophy of Mathematics Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 

Inicio esta dissertação apresentando algumas das motivações que 

despertaram o meu interesse pelo estudo e pesquisa em Modelagem Matemática na 

Educação Matemática, explicitando um pouco da trajetória da pesquisadora e as 

inquietações e motivações que levaram à interrogação de pesquisa. 

Meu interesse pela Modelagem1 surgiu quando ainda cursava a Licenciatura 

em Matemática2, na qual tive a oportunidade de aproximar-me do ponto de vista 

teórico e desenvolver algumas práticas nas disciplinas3 de Tendências da Educação 

Matemática, Didática aplicada ao Ensino da Matemática, Resolução de Problemas e 

Modelagem Matemática, Metodologia e Prática de Ensino de Matemática: Estágio 

Supervisionado I e Metodologia e Prática de Ensino de Matemática: Estágio 

Supervisionado II. Ao desenvolver essas práticas, percebi as potencialidades da 

Modelagem e optei por aprofundar meus conhecimentos sobre o tema, juntamente 

com a Resolução de Problemas e a Investigação Matemática, desenvolvendo a 

Monografia4 sobre tais tendências. 

Durante a realização da Monografia, notei que o desenvolvimento de atividades 

de Modelagem Matemática na escola é possível, entretanto, trata-se de uma prática 

que encontra resistência devido ao paradigma predominante no ensino de Matemática 

que é oposto ao paradigma da investigação (SKOVSMOSE, 2000), no qual a 

Modelagem insere-se. Afirmo que é possível o desenvolvimento de atividades de 

Modelagem, pois lemos diversos relatos de experiências e comunicações científicas 

nos quais professores relatam práticas com Modelagem em sala de aula, além das 

pequenas experiências que tivemos nas disciplinas supracitadas. 

Contudo, observei nas escolas em que tive oportunidade de acompanhar, 

enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), que a Modelagem Matemática, bem como as demais tendências em 

 
1 Para fins textuais, utilizaremos apenas a expressão Modelagem para nos referirmos à Modelagem 
Matemática na Educação Matemática. 
2 Curso de Licenciatura em Matemática realizado no período de 2015 a 2018 na Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel. 
3 Disciplinas obrigatórias do curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE, campus de Cascavel. 
4 FOSS, Ana Maria. Investigações matemáticas? 2018. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de 
Licenciatura em Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Cascavel, 2018. 
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Educação Matemática pareciam ser pouco utilizadas, apesar de haver na literatura 

incentivos ao desenvolvimento da Modelagem em razão dos benefícios/vantagens 

que ela pode proporcionar (FIORENTINI, 1996; VIECILI, 2006; KLÜBER; BURAK, 

2007; CARGNIN-STIELER; BISOGNIN, 2009; POSTAL, 2009; KLÜBER; BURAK, 

2010). Para ilustrar, apresentamos a pesquisa de Klüber e Burak (2010) que descreve 

cinco pontos que justificam a utilização da Modelagem na Educação Matemática e no 

Ensino. Segundo os autores, a Modelagem favorece: 

• Construção e o desenvolvimento de conceitos e dos conteúdos 

matemáticos; 

• Contextualização das situações; 

• Integração com outras áreas do conhecimento; 

• Socialização favorecida pelo trabalho em grupo; 

• Ruptura com o currículo linear. 

Os autores afirmam que a Modelagem favorece a execução desses pontos, 

pois possibilita encaminhamentos que superam as formas usuais de ensino e, deste 

modo, a Modelagem pode ser uma forte aliada dos professores de matemática para 

romper com a hegemonia da transmissão de conteúdos. Klüber e Burak (2010) ainda 

ressaltam que a Modelagem pode ser desenvolvida em outras disciplinas, não se 

restringindo apenas à disciplina de Matemática, já que a Modelagem permite a 

intersecção com outras áreas do conhecimento e complementam 

[...] que a Modelagem Matemática pode ser ainda mais estudada, refletida, 
investigada e utilizada pelos professores de Matemática e de outras 
disciplinas, que visem mudar sua forma de ensinar e que estão dispostos a 
encarar a empreitada de uma Educação que tenha significado para o que 
ensina-aprendendo [professor] e para o que aprende-ensinando [aluno] 
(KLÜBER; BURAK, 2010, p. 13, inserções nossas). 

 

Apesar de existir um conjunto de pesquisas como essa, que apontam 

vantagens/benefícios da utilização da Modelagem para o ensino e aprendizagem da 

Matemática (já citadas anteriormente), outras pontuam a existência de uma tímida 

presença da Modelagem na sala de aula (BICUDO; KLÜBER, 2011; SILVA; KLÜBER, 

2012; MUTTI, 2016, KLÜBER; TAMBARUSSI, 2017a). Sendo assim, frente ao 

exposto, emergiram questões como: o que impede que os professores adotem a 

Modelagem Matemática em suas práticas docentes? O que, em termos de formação, 

pode ser feito para superar esse quadro? 

Respostas à primeira questão já foram dadas em pesquisas como as de 
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Magnus (2012), Silveira e Caldeira (2012) e Ceolim (2015), para as quais 

empreendemos uma revisão de literatura na qual constatamos os principais 

obstáculos/dificuldades que os professores identificam para a adoção da Modelagem 

Matemática em suas práticas: insegurança diante à Modelagem (algo novo em suas 

práticas), resistência dos alunos, falta de estrutura na escola, falta de tempo 

(preparação e desenvolvimento de atividades de Modelagem), reação da supervisão 

ou direção das escolas, preocupação em cumprir o currículo e conteúdos do 

vestibular, formação insuficiente, reação dos pais e muitos alunos por sala de aula 

(FOSS; KLÜBER, 2019). 

Nessas pesquisas, está explícito que os professores alegam que as formações 

(inicial e continuada) em Modelagem das quais participaram têm sido insuficientes 

para lhes dar suporte a desenvolver atividades de Modelagem em suas práticas 

docentes. Isso nos faz indagar como devem ser os cursos/programas ou ações de 

formação inicial e continuada em Modelagem Matemática e o porquê de esses cursos 

não estarem atingindo seus objetivos, que acreditamos ser um deles, a adoção da 

Modelagem pelos professores.   

Esses aspectos abrem outras questões como: o que os cursos de formação 

inicial e continuada em Modelagem Matemática têm feito para ajudar os professores 

a superar esses obstáculos/dificuldades? A comunidade de Modelagem Matemática 

na Educação Matemática5 tem realizado ou proposto outras ações para que os 

professores desenvolvam Modelagem em sala de aula, além das formações inicial e 

continuada? Que indicativos e ações emergem da comunidade de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática para que a Modelagem chegue às escolas? O 

que isso revela?  

Essas questões emergiram de leituras realizadas e de conversas conjuntas 

entre orientanda e orientador, entretanto, mesmo elas sendo gerais, ajudaram-nos a 

pensar em um questionamento genuíno e, de certo modo, inédito que viesse a se 

tornar a interrogação da presente pesquisa. Considerando o último questionamento, 

precisaríamos delimitar as fontes da pesquisa, a partir das quais identificaríamos 

esses indicativos e ações. A nossa escolha foi pelas publicações da X Conferência 

Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM), em que acreditamos, 

 
5 Denominamos comunidade de Modelagem Matemática na Educação Matemática o conjunto de 
pessoas que, de alguma forma, desenvolvem, discutem, estudam, investigam e/ou disseminam a 
Modelagem Matemática segundo a Educação Matemática. 
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por ser um evento nacional que tem como temática a Modelagem na Educação 

Matemática, que haja discussões da comunidade que estuda e dissemina a 

Modelagem para que essa se torne uma das práticas utilizadas pelos professores para 

o ensino e a aprendizagem de Matemática. 

A escolha pela 10ª edição do evento foi em razão de esta ser a mais recente, 

quando iniciamos a pesquisa6, pois, assim, poderíamos identificar as ações e os 

indicativos mais recentes, ou que ainda estavam sendo realizados para a efetivação 

da Modelagem na Educação Básica. Além disso, em nossa compreensão, ela dialoga 

com as edições anteriores, já que, a cada edição, há uma circulação de textos, 

pesquisadores e professores que se dedicam ao tema. 

Ademais, o que se fez presente em alguma edição da CNMEM, por mais que 

não tenha permanecido tal como era, pela linguagem, que expressa o conservado na 

historicidade pela tradição, mantém-se presente nas edições posteriores. Desse 

modo, parafraseando Mocrosky, Paulo e Bicudo (2010), colocamos que ir à X CNMEM 

significa ir à “CNMEM”, à sua história, às necessidades, às demandas que a 

instituíram e às possibilidades que se desdobraram do que emergiu desde os 

primeiros apontamentos para a realização desse evento. Segundo o site oficial da XI 

edição da CNMEM7,  

 

As discussões sobre Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação 
Matemática, vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde o final dos anos 70, 
fortalecendo-se nas duas décadas finais do Século XX. Desde então, a 
comunidade brasileira da Modelagem na Educação Matemática vem 
ampliando sua abrangência, tanto em relação à pesquisa quanto à prática de 
sala de aula, incluindo a formação de professores. Essa trajetória deu 
margem à criação de espaços e eventos específicos com o intuito de 
fomentar e aprofundar os debates sobre o tema e buscar, cada vez mais, a 
consolidação da Modelagem Matemática como um campo da Educação 
Matemática. É nesse contexto que se realiza, desde 1999, a Conferência 
Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM), um evento 
promovido pelo Grupo de Trabalho "Modelagem Matemática" (GT10) da 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) que congrega 
professores de todos os níveis de ensino, pesquisadores e estudantes que 
pesquisam sobre e/ou praticam a Modelagem na perspectiva da Educação 
Matemática, visando aprofundar os debates e divulgar a Modelagem em 
âmbito nacional. 
 

 
6 Esta pesquisa teve início em março de 2019. Nessa ocasião, a XI edição da CNMEM ainda não havia 
sido realizada. A XI CNMEM ocorreu em Belo Horizonte no estado de Minas Gerais dos dias 14 a 16 
de novembro de 2019 e seus anais já estão disponíveis em: 
http://eventos.sbem.com.br/index.php/cnmem/2019/schedConf/presentations. Acesso em: 12 jan. 
2021. 
7 Disponível em: http://www.eventos.sbem.com.br/index.php/cnmem/2019. Acesso em: 12 ago. 2019. 

http://eventos.sbem.com.br/index.php/cnmem/2019/schedConf/presentations
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Assim, acreditamos ser esse um dos espaços plurais em que a comunidade 

que pesquisa e dissemina Modelagem faça proposições e/ou relate ações para que a 

Modelagem chegue às escolas, pois, no evento, são publicados e apresentados 

comunicações científicas e relatos de experiência que podem ter relação com ações 

que estejam sendo realizadas ou os autores façam proposições de como pode ocorrer 

a efetivação da Modelagem na Educação Básica. Analisar esses indicativos e ações 

que a comunidade de Modelagem Matemática vem realizando para tornar a prática 

frequente em sala de aula pode contribuir para que a comunidade lance olhares 

críticos, buscando identificar as suas capacidades e os seus limites, tematizando 

aquilo que precisa ser revisto e aquilo que ainda pode ser feito. 

Neste movimento do pensar-com8, tanto da literatura quanto do grupo de 

pesquisa9 ao qual me insiro, interrogamos: o que revelam as ações e indicativos da 

comunidade de Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? Perguntamos 

tanto pelo o que a comunidade de Modelagem Matemática na Educação Matemática 

tem realizado ou proposto em termos de ações para que a Modelagem seja 

desenvolvida pelos professores em sala de aula quanto o que elas revelam, isto é, 

desdobramentos, implicações e proposições dessas ações.  

Quando nos referimos às ações relacionamos ao o que está sendo efetivado 

para que a Modelagem torne-se uma das práticas educativas para o ensino de 

Matemática como, por exemplo, disciplinas, projetos de extensão, materiais, 

formações inicial e continuada, entre outros. Entretanto, designaremos como 

indicativos qualquer sugestão, proposição ou opinião que indiquem alguma maneira 

de agir (ação) para que a Modelagem chegue às escolas. 

Entendemos o chegar da Modelagem às escolas e a sua efetivação na 

Educação Básica no sentido da adoção da Modelagem pelos professores, o que, 

segundo Mutti (2020)  

[…] significa habitar o seu lugar, o que compreende colocar-se em uma 
condição de proximidade que permita senti-la perto de si. Esse movimento 
que, em última instância, advém da decisão do professor, mostra-se, por 
vezes, paulatino e, não condicionado a uma periodicidade específica de 
desenvolvimento de atividades de Modelagem. Ele envolve buscar por modos 
próprios de fazer e de ser com a Modelagem que, embora sejam particulares 
a cada professor, não são solitários, uma vez que a convivência com os 

 
8 O pensar-com refere-se à fusão de horizontes, entre o horizonte intersubjetivo do pesquisador e os 
horizontes intersubjetivos que decorrem da literatura, do grupo de pesquisa e do orientador.  
9 Grupo de pesquisa intitulado “Formação Continuada de professores em Modelagem Matemática na 
Educação Matemática: compreensões e desvelamentos”, coordenado pelo professor Dr. Tiago 
Emanuel Klüber. 
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colegas que buscam fazer Modelagem, parece não apenas privilegiar 
comportamentos, mas, influenciar no estado de ânimo daquele que é tocado 
fundo por ela (p. 8, grifos da autora). 
 

O caminho que se abre com essa interrogação permitiu que organizássemos a 

dissertação da seguinte maneira:  

Nesta introdução, buscamos situar o leitor sobre o contexto de nossa pesquisa, 

explicitando um pouco da trajetória da pesquisadora e as inquietações e motivações 

que levaram a formulação da interrogação de pesquisa. No capítulo 1, apresentamos 

a metodologia e os procedimentos que foram assumidos na pesquisa. No capítulo 2, 

explicitamos sobre a Modelagem Matemática na Educação Matemática. No capítulo 

3, apresentamos e interpretamos as categorias abertas que emergiram da análise que 

realizamos dos 100 artigos publicados na X CNMEM, orientados pela interrogação da 

pesquisa. E, por fim, o capítulo 4 é dedicado às considerações finais, em que 

retomamos os principais aspectos da investigação que efetuamos, ressaltando o que 

se mostrou dos indicativos e ações para que a Modelagem chegue às escolas, em 

cada uma das categorias apresentadas. 
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CAPÍTULO 1: TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 
 

Neste capítulo, explicitamos a perspectiva metodológica assumida na pesquisa 

que é a fenomenológica-hermenêutica. Também descrevemos sobre a análise e 

interpretação dos dados com o auxílio de um software de análise qualitativa. Ao final, 

apresentamos alguns entendimentos sobre a meta-análise e aquilo que assumimos 

em nossa pesquisa. 

 

 

1.1 A pesquisa fenomenológica-hermenêutica 

 

 
Em consonância com a interrogação de pesquisa, o que revelam as ações e 

indicativos da comunidade de Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? 

assumimos uma postura fenomenológica-hermenêutica. Segundo Bicudo (2011a, p. 

48), “as trajetórias a percorrer no movimento de investigação são indicadas pela 

interrogação formulada e pela perspectiva vista como significativa pelo pesquisador. 

A perspectiva assumida carrega consigo procedimentos específicos”. Sendo assim, a 

perspectiva assumida na pesquisa foi a fenomenológica. Nas palavras de Bicudo 

(2011b), 

Fenomenologia é uma palavra composta pelos termos fenômeno mais lógos. 
Fenômeno diz do que se mostra na intuição ou percepção e lógos diz do 
articulado nos atos da consciência em cujo processo organizador a 
linguagem está presente, tanto como estrutura, quanto como possibilidade de 
comunicação e, em consequência, de retenção em produtos culturais postos 
à disposição no mundo-vida10 (BICUDO, 2011b, p. 29-30, grifos da autora). 

 

Segundo Klüber (2014, p. 9, grifos do autor), “[...] o que se busca por meio da 

atitude fenomenológica é a coisa-mesma, o fenômeno que se mostra à consciência 

daquele que o interroga”, sendo que a “consciência, na fenomenologia, é 

intencionalidade, é o estar voltado para... atentivamente” (BICUDO, 1994, p. 17). 

 

 
10 “Mundo-vida, traduzido da palavra alemã ‘lebenswelt’ ou mundo da vida, como a maioria dos autores 
de língua latina traduz esse termo, entendido como a capacidade (modo de sermos no espaço) e a 
temporalidade (modo de sermos no tempo) em que vivemos com os outros seres humanos e os demais 
seres vivos e a natureza, bem como com todas as explicações científicas, religiosas e de outras áreas 
de atividade e de conhecimento humano. Mundo não é um recipiente, uma coisa, mas um espaço que 
se estende na medida em que as ações são efetuadas e cujo horizonte de compreensão se expande 
na medida em que o sentido vai se fazendo para cada um de nós e para a cultura da comunidade em 
que estamos inseridos” (BICUDO, 2011b, p. 30, nota de rodapé). 
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[...] a fenomenologia trata o fenômeno da consciência, o que num sentido 
amplo leva a compreensão que ela remete a totalidade das experiências 
vividas por uma pessoa. A consciência no contexto fenomenológico ocupa 
um lugar de prestígio porque ela não pode ser evitada – reconhece-se a sua 
presença e o seu papel, ainda que, de qualquer modo, ela os faça sentir 
silenciosamente. A consciência é, portanto, o meio de acesso a tudo o que 
ocorre na experiência humana já que não há nada que possa ser dito, ou o 
que possa referir, que não a inclua implicitamente (SIANI; CORREA; CASAS, 
2016, p. 203, grifos dos autores). 

 

Desse modo, buscamos o que se mostra do fenômeno que interrogamos, as 

ações e os indicativos explicitados nas publicações da X CNMEM para que a 

Modelagem chegue às salas de aula da Educação Básica. 

 

O mostrar-se ou o expor-se à luz, sem obscuridade, não ocorre em um 
primeiro olhar o fenômeno, mas paulatinamente, dá-se na busca atenta e 
rigorosa do sujeito que interroga e que procura ver além da aparência, 
insistindo na procura do característico, básico, essencial do fenômeno (aquilo 
que se mostra para o sujeito) (BICUDO, 1994, p. 18). 
 

A pesquisa, segundo a abordagem fenomenológica, distingue-se de outras 

abordagens qualitativas por assumir uma atitude diferente frente à realidade. As 

pesquisas qualitativas, que são de orientações distintas da fenomenológica, assumem 

a atitude natural, na qual “o objeto é tido como dado, em si mesmo, assim como a 

própria consciência é tida como parte do mundo, num sentido mesmo espacial” 

(KLÜBER, 2014, p. 8). 

Porém, nas pesquisas fenomenológicas, “o objeto é sempre intencional, 

correlato da consciência, dependente dela. Assim, a consciência é independente dos 

objetos puros e simples que são assumidos como dados na atitude natural” (KLÜBER, 

2014, p. 8). Neste viés, Moura (1989, p. 201-202 apud BICUDO; KLÜBER, 2013, p. 

30) esclarece que a 

 

Atitude natural é dirigida às coisas (geradehin), abstraindo os modos 
subjetivos de doação que necessariamente permeiam a experiência das 
coisas. Na atitude fenomenológica, ao contrário, o interesse não se dirige às 
coisas, mas aos múltiplos “modos subjetivos”, nos quais ela se manifesta, aos 
“modos de manifestação” que permanecem não temáticos na atitude natural. 
O especificamente fenomenológico se estabelece, portanto, na correlação 
entre os vividos e os modos de doação dos objetos, não na correlação entre 
vivido e objeto (MOURA, 1989, p. 201-202 apud BICUDO; KLÜBER, 2013, p. 
30). 
 

Assumindo uma postura fenomenológica, não levantamos hipóteses e nem 

olhamos o fenômeno investigado a partir de teorias determinadas a priori, pois as 

teorias 
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[...] podem formar “cascas” sobre o fenômeno, ocultando, muitas vezes, as 
suas principais características que só podem ser vislumbradas e desveladas 
desde ele-mesmo. É por essa razão que o pensar fenomenológico é tido 
como pensar radical, no sentido de ir à raiz, aquilo que sustenta o fenômeno 
para além dos seus modos mais imediatos de manifestação (KLÜBER, 2014, 
p. 9). 
 

Por sua vez, Venturin e Silva (2014) afirmam que, ao escolher uma teoria para 

conduzir a pesquisa, essa direciona nosso olhar e, deste modo, não somos guiados 

pela interrogação. Assim sendo, modelamos os dados da pesquisa para que esses 

atendam as características presumidas pela teoria assumida. Este tipo de atitude 

concebe sujeito e objeto como dissociados, “pois o objeto, já estando predeterminado 

pelo sujeito, é olhado, pelo o que a teoria determina, portanto, olhado pela falta” 

(VENTURIN; SILVA, 2014, p. 250). Por isso, a fenomenologia é entendida como um  

 

[...] método de investigação científico e filosófico [que] se preocupa mais com 
o deixar falar e transparecer os sentidos e significações da consciência, 
descrevendo sua lógica interna sem se preocupar muito com sua “análise” 
mediante teorias e conceitos pré-formados, dogmáticos (MAIA; ROCHA, 
2016, p. 722, inserção nossa). 

 

Na pesquisa fenomenológica, o pesquisador toma, como ponto de partida e 

orientação, uma questão que lhe faça sentido, uma interrogação. Esse coloca a 

interrogação sob foco e busca esclarecer, para si mesmo, o que quer saber, o que 

busca. Esse movimento de compreensão do que é interrogado ilumina o caminho da 

pesquisa.  

A interrogação de pesquisa conduziu-nos a  analisar os textos publicados na X 

Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM), no 

intuito de compreendê-los e, ao fazer isso, segundo Bicudo (2011b, p. 38-39) 

buscamos “pelo dito […] que expressam discursos já articulados sobre temas 

específicos, a busca recai na interpretação hermenêutica”, uma vez que “[...] estes já 

transportam experiências vividas, agora postas em linguagem predicativa e escritas 

com o cuidado característico da região de inquérito na qual o texto está inserido” 

(BICUDO, 2011a, p. 42). 

Mondini, Mocroski e Bicudo (2017) destacam “a Hermenêutica como uma 

possibilidade para as pesquisas em Educação Matemática, enquanto um modo de 

compreender o fenômeno da linguagem, com suas diferentes manifestações e 

expressões culturais” (MONDINI; MOCROSKY; BICUDO, 2017, p. 9). Segundo 

Bicudo (2011a), 
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A análise hermenêutica de textos escritos em linguagem proposicional foca 
palavras e sentenças que dizem e o modo de dizer no contexto interno e 
externo ao próprio texto. Uma prática importante dessa análise é destacar as 
palavras que chamam a atenção em unidades de significado, ou seja, 
sentenças que respondem significativamente à interrogação formulada, e 
buscar pelas origens etimológicas, focando também o que querem dizer na 
totalidade do texto analisado e quais possíveis significados carregam no 
contexto do texto. A busca pela origem etimológica é importante para abrir-
nos às formas originais dos termos de que nos valemos em nosso cotidiano 
sem nos darmos conta dos laços que interligam sentidos e significados de 
experiências vividas importantes ao modo de ser do homem (BICUDO, 
2011a, p. 49). 
 

Em nossa pesquisa, a hermenêutica contribuiu para compreendermos as ações 

e os indicativos para que a Modelagem chegue às escolas e isso nos direcionou a um 

olhar em que não buscamos compreender o fenômeno pela estrutura do sentido 

expresso por meio da linguagem no discurso dos autores nos trabalhos analisados. 

Por outro lado, nossa mirada foca-se no sentido da estrutura, pelos sentidos que 

sustentam os indicativos e ações expressas nos trabalhos publicados na X CNMEM 

para a inserção da Modelagem Matemática nas escolas. Ou seja, “[...] pergunto pelo 

sentido que aparece na estrutura, não assento minha análise na estrutura [...] mas 

assento minha análise no sentido” (STEIN, 2010, p. 33) e, segundo Stein (2010, p. 33, 

grifos do autor), “no momento em que perguntamos pelo sentido da estrutura, 

perguntamos por algo sobre o mundo e não por algo no mundo”. 

Antes de analisarmos os sentidos que se “fazem” nessa trajetória interpretativa 

e que sustentam os indicativos e ações para que a Modelagem chegue às escolas, 

realizamos dois movimentos que se pautam nas reduções do proceder 

fenomenológico: estabelecimento das Unidades de Significado e constituição de 

Categorias Abertas. Inicialmente, de posse dos textos significativos para nossa 

pesquisa, realizamos a leitura muitas vezes, 

[...] com a finalidade de compreender o que está sendo dito pelo sujeito e, 
focando a interrogação diretriz da investigação, destacamos as Unidades de 
Significado. Estas são sentenças que fazem sentido para o pesquisador, 
sempre tendo como norte o que é perguntado (BICUDO, 2011a, p. 50, grifos 
da autora). 
 

Segundo Klüber (2014), este primeiro movimento de redução é uma “epoché 

efetuada sobre os significados que emergiram do diálogo entre a questão estabelecida 

e os textos interrogados” (p. 17, grifo do autor). Assim, o estabelecimento das 

Unidades de Significados 

 

[...] se efetiva, inicialmente, selecionando-se, em cada relato, trechos que 
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parecem conduzir ao essencial da experiência do depoente. Para isso, o 
pesquisador precisa realizar leituras sucessivas do discurso até inteirar-se do 
seu contexto, mantendo o olhar sensível para aquilo que possa conter 
significações existenciais do fenômeno que procura compreender. Aos 
poucos, ele vai identificando partes que, na relação com o todo, trazem 
sentido ao seu mundo vida; […] as unidades de significado que revelam o 
pensar da pessoa pesquisada sobre a experiência vivida. Começa-se, então, 
a redução fenomenológica, tendo sempre como referencial a questão 
norteadora da investigação (GRAÇAS, 2000, p. 31). 
 

Dessa forma, conclui-se que a constituição das Unidades de Significado “é de 

caráter pessoal de cada pesquisador, o que é significativo para um pode não ser para 

o outro” (BUFFON; MARTINS; NEVES, 2017, p. 6), embora se reconheça que o 

horizonte do pesquisador é intersubjetivo. Entretanto, ressalta-se que é preciso 

suspender os pré-conceitos ou conhecimentos prévios a respeito do tema para que 

esses não conduzam a pesquisa e façam-nos olhar os dados sob lentes (teorias) 

(VENTURIN; SILVA, 2014; PAULO; AMARAL; SANTIAGO, 2011). 

Não utilizamos teorias que busquem explicar o fenômeno por nós interrogado, 

ou seja, segundo Gil (2010), faremos um esforço de pôr de lado tudo o que já 

conhecemos ou supomos acerca do fenômeno. O “que implica a suspensão de 

qualquer hipótese que antecipe a realidade a ser investigada” (GIL, 2010, p. 5), mas 

procuramos pelo sentido que se mostra a nós na percepção,  

 

[que] nos movimenta e nos põe em contato com as coisas desse mundo e 
abre possibilidades de expressarmos e constituirmos o sentido e o significado 
das coisas que estão em nosso campo de percepção. O ato de percepção 
ocorre no movimento do correlato ver-visto, em Husserl é a síntese noesis-
noema, ou seja, o sujeito que percebe e o percebido, sendo sujeito e objeto 
compreendidos como indissolúveis (VENTURIN; SILVA, 2014, p. 241, grifos 
dos autores, inserção nossa). 
 

Durante a fase do estabelecimento das unidades de significado, “[...] o 

pesquisador realiza uma hermenêutica, buscando explicitar o que compreende do dito 

pelo sujeito, construindo as asserções articuladas ou, colocando na linguagem do 

pesquisador, o sentido percebido nos discursos do sujeito” (PAULO; AMARAL; 

SANTIAGO, 2011, p. 74). Nas palavras de Paulo, Amaral e Santiago (2011), a 

explicitação do pesquisador ou asserções articuladas  

[...] são afirmações sobre o dito pelos sujeitos, postas na linguagem do 
pesquisador. As asserções articuladas ainda não são análises do dito, mas 
apenas uma forma de explicitar o que, no sentido do todo, foi percebido pelo 
pesquisador para construir aquela unidade de significado (PAULO; AMARAL; 
SANTIAGO, 2011, p. 75). 
 

O segundo movimento de reduções é o estabelecimento das chamadas 
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Categorias Abertas. Essas são denominadas abertas, segundo Graças (2000), pois 

admitem diferentes interpretações dependendo do contexto de quem as interpreta, ou 

seja, o pesquisador. Nessa análise,  

 
[...] procura[-se] passar do nível de análise individual para o geral, procurando 
os aspectos que lhe são significativos nos discursos dos sujeitos e lhe 
permitem realizar convergências que agregam pontos de vista, modos de 
dizer, perspectivas, que o levam à compreensão do investigado. Essas 
convergências dos aspectos individuais, percebidas nos discursos dos 
sujeitos, levam o pesquisador às Categorias Abertas, grandes regiões de 
generalidades que passam a ser interpretadas pelo pesquisador. Na 
interpretação, o pesquisador vai construindo o seu discurso e expondo sua 
compreensão acerca da estrutura do fenômeno que interroga. O pesquisador 
chega, portanto, às generalidades pelo movimento de análise e interpretação 
(PAULO; AMARAL; SANTIAGO, 2011, p. 74, inserção nossa). 

 

Entendemos que o movimento efetuado “é compreendido como movimento de 

buscar o sentido do interrogado, que expõe a estrutura do fenômeno em categorias 

abertas à espera de desdobramentos, compreensões e interpretações do que se 

mostrou do fenômeno de pesquisa” (VENTURIN; SILVA, 2014, p. 248). Sendo assim, 

utilizamos a descrição, considerada como um dos movimentos essenciais na pesquisa 

fenomenológica segundo Bicudo (2011b), para descrever o percebido e, assim, “ao 

expressar o percebido nos dirigimos ao outro, comunicando aspectos do que 

refletimos, interpretamos e organizamos por meio da linguagem falada e escrita, por 

exemplo” (VENTURIN; SILVA, 2014, p. 242).  

Segundo Bicudo (2011b), a descrição é realizada por meio da linguagem e, por 

sua vez, precisa de análise e interpretação efetuadas com o auxílio dos recursos 

hermenêuticos, já que “as expressões trazem consigo um mundo de significados que 

armazenam aqueles já expressos, uma vez que as palavras pronunciadas trazem a 

historicidade do falado que expressa camadas de sentidos” (BICUDO, 2011b, p. 34). 

Contudo, o pesquisador 

 
[...] busca o sentido do que a ele se mostra. Essa busca de sentido, ou a 
compreensão do objeto, do que é visado na pesquisa, é o que interessa ao 
pesquisador fenomenólogo. A percepção do investigado é dada segundo 
uma determinada perspectiva. Cada perspectiva, embora diga o objeto 
investigado, não o esgota. O fenômeno, portanto, nunca é compreendido 
imediatamente, ou totalmente, uma vez que mostra de si um aspecto 
enquanto encobre outro. O acesso aos fenômenos exige do pesquisador o 
cuidado, o rigor e a sistematicidade (PAULO; AMARAL; SANTIAGO, 2011, p. 
73). 
 

Graças (2000) corrobora a esse aspecto quando afirma que  

[...] apesar de o método fenomenológico explicitar a compreensão do 
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fenômeno, tem-se a certeza de que esta não será nunca alcançada em sua 
plenitude, visto que a verdade jamais se mostra totalmente. Ela tanto se 
revela como se oculta, ocultamento este que igualmente se caracteriza como 
forma de manifestação à medida que assegura as infinitas possibilidades de 
que dispõe o fenômeno para se desvelar (GRAÇAS, 2000, p. 32). 
 

Deste modo, assumindo a postura fenomenológica, estamos cientes de que 

não esgotamos nosso objeto de investigação, mas esperamos de algum modo 

suscitar na comunidade de Modelagem Matemática discussões acerca do que tem 

sido realizado e o que ainda pode ser feito para que a Modelagem torne-se uma das 

práticas dos professores no ensino de Matemática. Destarte, uma vez explicitada a 

postura de investigação assumida, na próxima seção, relatamos sobre o levantamento 

do material significativo nas fontes de pesquisa.  

 

1.2 Sobre a análise fenomenológica com o auxílio do software ATLAS.ti 8 

 
À luz da interrogação de pesquisa o que revelam as ações e indicativos da 

comunidade de Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? investigamos 

os sentidos que sustentam as ações e os indicativos para que a Modelagem torne-se 

uma das práticas educativas dos professores no ensino e aprendizagem de 

Matemática e isso nos levou a analisar os trabalhos contidos nos anais da X edição 

da CNMEM, sendo um total de 100 artigos.  

Realizamos a leitura, na íntegra, dos 100 artigos publicados na X CNMEM, 54 

comunicações científicas e 46 relatos de experiência, pois a identificação dos 

indicativos poderia ocorrer em qualquer uma das seções dos artigos, ao contrário das 

ações, que frequentemente apresentam-se nos resumos. Ressaltamos que entraram 

no escopo da análise 42 textos que apresentaram ações e indicativos para a 

efetivação da Modelagem na Educação Básica. 

Utilizamos, como recurso auxiliar na análise, o software ATLAS.ti 811 para 

destacar as unidades de significado e, posteriormente, construir as categorias 

abertas. 

 
Há que se levar em conta que a redução fenomenológica ou transcendental 
é realizada pelo pesquisador num ato de consciência. E esse ato não pode 
ser delegado atribuído ao software. Em suma, o programa de computador 
efetua aquilo que o pesquisador estabelece e prioriza no processo analítico. 
E, só nessa perspectiva, ele se faz pertinente (KLÜBER, 2014, p. 21). 

 

 
11A licença do software ATLAS.ti 8 foi adquirida pela autora. 
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O quadro a seguir explicita os achados dos movimentos de análise do proceder 

fenomenológico, bem como o recurso do software ATLAS.ti a ser utilizado em cada 

movimento de análise, deixando evidente as funções do software e as do pesquisador. 

 

Quadro 1: Síntese da abordagem Fenomenológica e ferramentas do ATLAS.ti 

PROCEDIMENTO 
FENOMENOLÓGICO 

RECURSO DO 
SOFTWARE 

DOS SIGNIFICADOS DO USO DO RECURSO 
SOB A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

 
 
 
 

Unidades de significado 

 
 
 

Citação 
(quotation) e 
Codificação 

(Coding) 

As unidades de significado são unidades que 
fazem sentido para aquele que busca 
compreender o fenômeno à luz da interrogação. 
O software auxilia o destaque do excerto que diz 
desta unidade por meio da citação (quotation), 
dando-a um código numérico que permite 
resgatá-la posteriormente no contexto da 
análise global. Lembramos que essas unidades 
não se encontram prontas no texto, elas são 
reescritas pelo pesquisador em linguagem 
própria, buscando pelo significado daquilo que 
foi interrogado. 

 

 

 

 

Categorias/Núcleos de 

Ideias 

 

Interligação (link); 

Codificação 

(coding), 

Supercodificação 

(supercoding) 

Esquema gráfico 

ou Redes 

(Network View) 

As categorias abertas, Núcleos de Ideias ou, 
ainda, grandes convergências são também 
efetuadas mediante ao ato reflexivo daquele 
que interroga o fenômeno. A leitura de cada 
unidade e de todas elas mediante à 
interrogação conduz o pesquisador a buscar um 
sentido nomotético. Assim, as unidades podem 
ser interligadas por meio dos links, uma a uma, 
sem conexão prévia ou articulação direta à 
categoria. Depois de interligadas, é possível 
criar um novo código (supercode) que envolve 
os demais. Contudo, na abordagem 
fenomenológica, esse código decorre do núcleo 
de sentido das unidades articuladas. Portanto, a 
categoria nasce da rede estabelecida, que pode 
ser vista, a posteriori, por intermédio do recurso 
(network view). 

Fonte: (KLÜBER, 2014, p. 20, adaptado). 

 

Destaca-se que em momento algum o software substitui o pesquisador, ou seja, 

apenas auxilia o pesquisador quanto à organização dos dados, por isso, ele é 

considerado 

  

[...] potencialmente significativo para ser utilizado no âmbito da pesquisa 
fenomenológica e nas mais diversas áreas. Para tanto, é preciso atentar-se 
que os dados não são em si, mas só fazem sentido na visada intencional 
daquele que investiga. No entanto, é possível manter o rigor fenomenológico 
com alguma economia de tempo. Obviamente que não de reflexão, mas de 
gestão e organização do trabalho. Se bem conduzido esse processo, 
economiza-se tempo com questões de ordem técnica e pode-se aumentar o 
tempo de reflexão necessário ao desenvolvimento das reduções 
transcendentais (KLÜBER, 2014, p. 20). 
 

Assim, utilizamos o software com o intuito maximizar o tempo no 
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estabelecimento das Unidades de Significado e a constituição das Categorias 

Abertas. Entretanto, toda a reflexão foi realizada pela pesquisadora ao destacá-las ou 

constituí-las. 

Explicitado como realizamos a análise fenomenológica com o auxílio do 

software ATLAS.ti 8, a seguir, apresentamos alguns entendimentos sobre a meta-

análise na pesquisa qualitativa e a perspectiva que assumimos nesta investigação, a 

qual trata-se de um movimento de meta-análise assumindo uma visão hermenêutica 

discutida por Bicudo (2014). 

 

 

1.3 Sobre a meta-análise 
 

 

 Segundo Pinto (2013), o termo “metanálise” foi cunhado primeiramente em 

1976, por Gene Glass, para tratar uma combinação estatística de resultados de 

estudos independentes numa abordagem quantitativa. Apesar da sua origem na 

pesquisa quantitativa, a metanálise, também denominada metassíntese e meta-

análise, ganhou espaço nas pesquisas de cunho qualitativo. Segundo Pinto (2013), 

  

[...] a metanálise qualitativa configura-se como uma proposta metodológica 
para as Ciências Humanas, já que o pesquisador adota um novo enfoque ao 
reunir resultados e conclusões de outros estudos, facilitando o acesso às 
informações sobre determinado fenômeno (PINTO, 2013, p. 1033). 
 
 

A palavra meta-análise tem origem etimológica grega, “[...] μετα, que significa 

‘depois de’, e ‘além de’, e ανάλυση, que significa ‘análise [...]” (BICUDO, 2014, p. 8, 

grifos da autora). De modo geral, entende-se que é meta e análise, isto é, pesquisa 

que vai além daquela ou daquelas já realizadas. Segundo Bicudo (2014), na pesquisa 

qualitativa, a qual sempre resulta em sínteses interpretativas, decorrentes das 

análises e interpretações dos dados primários, a meta-análise realiza interpretação 

das interpretações das investigações, as quais foram analisadas.  

Cassol (2012), citando Luiz (2002), postula que uma meta-análise seria aquela 

que muda ou transcende o resultado de análises anteriores, sendo uma reflexão 

crítica sobre elas. Cassol (2012) afirma que a meta-análise é uma análise de análises. 

Fiorentini e Lorenzato (2006), citados também por Cassol (2012), entendem a meta-

análise como 
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[...] uma revisão sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma 
avaliação crítica das mesmas e/ou produzir novos resultados ou sínteses a 
partir do confronto desses estudos transcendendo aqueles anteriormente 
obtidos (FIORENTINI; LORENZATO, 200612, p. 103 apud CASSOL, 2012, p. 
56). 
 

Já Bicudo (2014) entende a meta-análise  

 

[...] como uma retomada da pesquisa realizada, mediante um pensar 
sistemático e comprometido de buscar dar-se conta da investigação 
efetuada. Esse ‘dar-se conta’ significa tomar ciência, mediante uma volta 
sobre o efetuado. Portanto, trata-se de um movimento reflexivo sobre o que 
foi investigado, sobre como a pesquisa foi conduzida e, ainda, atentar-se para 
ver se ela responde à interrogação que a gerou. Para além dessa reflexão, e 
fazendo parte desse movimento do pensar, incluo aquele de buscar pelo 
sentido que essa investigação faz para aquele que sobre ela reflete, para 
seus companheiros de pesquisa, para o tema investigado e para a região de 
inquérito. (BICUDO, 2014, p. 13-14) 

 

Passos et al. (2006) concebem a meta-análise como uma modalidade de 

pesquisa que tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de estudos já 

publicados que tratam de um mesmo tema ou problema de pesquisa, buscando 

realizar uma análise crítica deles com a intenção de extrair, mediante ao contraste e 

inter-relacionamento, outros resultados e sínteses que não foram considerados pelos 

pesquisadores, em virtude de seus objetos de investigação serem outros. 

Por sua vez, Pinto (2013) também denomina a meta-análise de revisão 

sistemática, a qual   

 

[...] reúne grande quantidade de resultados de pesquisas com o intuito de 
refletir diferenças entre estudos primários que tratam do mesmo objeto. Como 
o nome sugere, tais revisões são sistemáticas na abordagem e usam 
métodos explícitos e rigorosos para identificar textos, fazer apreciação crítica 
e sintetizar estudos relevantes (PINTO, 2013, p. 1035) 

 
Segundo a autora, a meta-análise “se oferece como um método ou mesmo um 

paradigma, a partir do qual o pesquisador adota um novo enfoque ao reunir resultados 

e conclusões alheias” (PINTO, 2013, p. 1034). Ainda, em adição à definição: 

 

a metanálise qualitativa [...] é uma integração interpretativa de resultados 
qualitativos que são, em si mesmos, a síntese interpretativa de dados, 
incluindo teoria fundamentada, bem como outras descrições, coerentes e 
integradas, ou explanações de determinados fenômenos, eventos ou de 

 
12 FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação Matemática: percursos 
teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006. (Coleção Formação de Professores). 
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casos que são as marcas características da pesquisa qualitativa. Tais 
integrações vão além das somas das partes, uma vez que oferecem uma 
nova interpretação dos resultados. Essas interpretações não podem ser 
encontradas em nenhum relatório de investigação, mas são inferências 
derivadas de se tomar todos os artigos de uma amostra, como um todo 
(PINTO, 2013, p. 1039). 
 

Entre as vantagens da meta-análise, Pinto (2013) cita a possibilidade de uma 

visão mais acurada do desenvolvimento das pesquisas da área em foco, além de 

ampliar o conhecimento e ajudar a compreender o fenômeno investigado. “Dar 

visibilidade à produção científica qualitativa é um dos grandes objetivos da metanálise 

qualitativa, pois se constitui como uma ferramenta de ampliação do conhecimento 

relativo a um tema” (PINTO, 2013, p. 1046). Além disso, a autora pontua que a meta-

análise oportuniza acumular o conhecimento gerado em pesquisas qualitativas de 

uma determinada área do conhecimento, desse modo, contribui com a divulgação 

sistematizada da ciência, uma vez que, ao combinar análise e interpretação de um 

fenômeno, permite-se delimitar caminhos e abrir outros ainda não percorridos. 

Pinto (2013), ao mencionar Castro (2001), e seguir o Cochrane Handbook13 

apresenta sete passos para realizar uma meta-análise: formulação da pergunta; 

localização e seleção dos estudos; avaliação crítica dos estudos; coleta dos dados; 

análise e apresentação dos dados; interpretação dos dados e; aprimoramento e 

atualização da meta-análise. Assim como em qualquer planejamento de pesquisa, a 

meta-análise inicia-se com o problema a ser pesquisado, isto é, a formulação da 

interrogação da pesquisa. Depois, o segundo passo a ser realizado trata-se da busca 

do corpus a ser analisado em bases de dados. O terceiro passo é “definir critérios 

para avaliar criticamente a validade dos estudos selecionados e descartar os que não 

preenchem esses critérios. Para isso, é importante também explicar o porquê da 

exclusão” (PINTO, 2013, p. 1041). 

A coleta/produção de dados e análise e apresentação, quarto e quinto passos, 

respectivamente, compreendem a observação das variáveis estudadas que devem 

ser resumidas. Ademais, observam-se as características da metodologia de pesquisa, 

dos participantes e dos resultados apresentados com o objetivo de identificar 

semelhanças e diferenças nos estudos analisados. Nesses passos, podem ser 

elencados alguns protocolos ou categorias de análise para organizar os dados, 

 
13 Essa autora assim se refere a essa obra: Cochrane Handbook, produzido pela colaboração Cochrane 
e CDR Report 4, produzido pelo Center for Reviews and Dissemination, University of York. 
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agrupá-los e facilitar a análise propriamente dita (PINTO, 2013). 

O sexto passo, denominado interpretação dos dados, busca estabelecer “[...] 

pontos de convergências, avaliar os resultados, identificar os problemas não 

solucionados ou difíceis e sistematizar o problema de pesquisa” (PINTO, 2013, p. 

1042). O sétimo e último passo – aprimoramento e atualização da meta-análise – 

compreende a constante atualização do texto final mediante críticas e sugestões. 

Até o momento, apresentamos algumas das compreensões sobre meta-análise 

e assumimos a postura fenomenológica-hermenêutica de pesquisa (já apresentada 

nas seções anteriores), além de consideramos pertinente adotarmos o entendimento 

de Bicudo (2014) sobre a meta-análise. Dessa perspectiva, assumimos o movimento 

da meta-análise, tomando uma visão hermenêutica. Entendendo a meta-análise como 

um movimento reflexivo voltado sobre as análises realizadas, buscamos compreender 

o sentido do investigado sempre tendo como norte a interrogação de pesquisa e o 

diálogo com o grupo de pesquisa, com o orientador e com os autores dos textos 

investigados (BICUDO, 2014).  

A escolha pela análise hermenêutica pauta-se no fato de que a linguagem das 

descrições analisadas é específica para o caso ou para a vivência descrita e carrega 

características do contexto histórico, político e social da ocorrência focada (BICUDO, 

2014). Além disso, como exposto por Mocrosky, Paulo e Bicudo (2010): 

 

Consideramos os textos publicados como uma expressão da experiência 
investigativa dos autores que se manifesta pela linguagem. Entendemos-lhes 
como a projeção do pensamento de quem escreve, como uma exposição que 
apresenta publicamente a posição do autor sobre o assunto dissertado. O 
texto tem a intenção de dizer o que o autor teve a intenção de escrever. Entre 
o expor as ideias organizadas e a compreensão destas há uma distância, há 
significados possíveis que se possa ter do texto dada a semântica das 
palavras, a precisão buscada por quem escreve para clarear as ideias 
intencionadas, as expressões culturais e as vivências de cada um. São 
contextos que incidem sobre o que o texto diz para quem está lendo. Exposto, 
o texto solicita a interpretação daqueles que a ele recorra, inclusive quem o 
produziu. Entendendo que há o que desvelar no que está escrito, fomos aos 
textos procurando o sentido do que se expõem (MOCROSKY; PAULO; 
BICUDO, 2010, p. 26). 
 

Ademais, corroboramos com Bicudo (2014) que, ao realizar o movimento de 

interpretação dos textos, devemos assumir uma atitude rigorosa, uma vez que os 

textos,  

[...] como toda e qualquer expressão de vivências humanas, constituem-se 
pela linguagem. Isso significa que jamais a interpretação é um movimento 
reflexivo efetuada na subjetividade de um sujeito, porém, carreia consigo 
sentidos e significados entrelaçados em uma complexidade, em que estão 
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presentes linguagem e ações contextualizadas socialmente e inerentes ao 
ser-se no mundo com os outros. Donde há que se adentrar em um movimento 
dialógico efetuado ao se estar com o dito no texto expresso pela linguagem, 
com o contexto do texto e com co-pesquisadores que focam o investigado 
(BICUDO, 2014, p. 13). 
 

Além disso, a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa deve ser 

interpretativa, capaz de evidenciar vínculos da “rede tecida pela subjetividade e 

intersubjetividade sempre tomadas no horizonte da temporalidade que abrange 

presente, passado e futuro em um ‘círculo existencial hermenêutico’ de retomadas de 

perspectivas e de prospectivas” (BICUDO, 2014, p. 14). Isso, porque os sentidos e 

significados percebidos pelo sujeito são organizados e comunicados mediante à 

linguagem, que carrega significados constituídos no horizonte histórico do mundo-

vida. 

 

O círculo existencial hermenêutico diz da situação tomada como certa de 
sempre estamos no mundo sendo de algum modo. E, ao questionarmos esse 
mundo, buscamos compreendê-lo e explicá-lo. Vale citar que sempre o 
fazemos de dentro dele, pois não nos é dado assumir um olhar de fora desse 
mundo, como se fôssemos um observador universal (BICUDO, 2014, p. 14). 

 

Ao questionar e compreender o mundo, compreendemos aos outros e a nós 

mesmos, nunca sendo neutros, mas sempre posicionados, deste modo, o 

pesquisador deve considerar-se nesse movimento e cuidar para que seus pontos de 

vista não reinem sobre a condução da investigação (BICUDO, 2014). Dessa forma, 

explicitado o entendimento de meta-análise que assumimos, no próximo capítulo, 

trabalhamos com aspectos da Modelagem Matemática na Educação Matemática. 
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CAPÍTULO 2: A MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

Compreendendo que a interrogação de pesquisa solicita explicações, dentre 

as quais, sobre a própria Modelagem (como ela é entendida), sobre a forma como ela 

pode chegar às salas de aula (como é concebida a prática em sala de aula) e sobre 

os argumentos para a efetivação da Modelagem na Educação Básica (porque a 

Modelagem deve ser utilizada no ensino de Matemática), nesse capítulo, 

apresentamos algumas das concepções de Modelagem na Educação Matemática. 

Nessa ótica, buscamos uma compreensão sobre a Modelagem, os 

encaminhamentos/etapas/fases para o desenvolvimento de atividades em sala de 

aula sugeridos pela literatura e alguns argumentos favoráveis ao desenvolvimento de 

atividades de Modelagem no ensino de Matemática. 

 

2.1 Algumas concepções de Modelagem Matemática na Educação 
Matemática14  

 

 
Como já mencionamos, é a interrogação que conduz o processo de pesquisa 

quando a atitude assumida é a fenomenológica. Desse modo, a interrogação: o que 

revelam as ações e indicativos da comunidade de Modelagem para a sua efetivação 

na Educação Básica? direcionou-nos para distintas reflexões, dentre as quais, 

destacamos aquelas que concernem às concepções de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática, seus encaminhamentos para o desenvolvimento em sala de 

aula e alguns argumentos favoráveis para que ela chegue às escolas. 

Encontramos na literatura distintas compreensões sobre a Modelagem, isto é, 

diferentes concepções que “conduzem o estudo, o trabalho e a pesquisa em 

Modelagem” (TAMBARUSSI, 2015, p. 33). De acordo com Klüber (2012a): 

 

Cada uma dessas distintas formas de ver e fazer modelagem possui 
fundamentos que, de uma maneira ou outra, são assumidos por seus autores, 
mesmo que não explicitamente. Diferenças que não podem simplesmente ser 
desconsideradas como se fossem apenas nuances ou matizes, pois em 
alguns casos as diferenças podem ter implicações positivas ou negativas ao 

 
14 As concepções explicitadas são de cinco autores mencionados nos estudos de Klüber e Burak 
(2008), Klüber (2012b) e Bicudo e Klüber (2011) como aqueles que se mostram mais utilizados pela 
comunidade de Modelagem Matemática, sendo eles: Lourdes Maria Werle de Almeida, Jonei Cerqueira 
Barbosa, Rodney Carlos Bassanezi, Maria Salett Biembengut e Dionísio Burak. 
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fazer pedagógico pretendido e orientações completamente incomensuráveis. 
(KLÜBER, 2012a, p. 76). 
 

Deste modo, salientamos a importância de conhecer as concepções de 

Modelagem que se mostram mais utilizadas e estão orientando e influenciando as 

práticas dos professores e as investigações e estudos em Modelagem. Nesse viés, a 

Modelagem Matemática pode ser entendida “[...] como uma abordagem, por meio da 

Matemática, de um problema não essencialmente matemático” (ALMEIDA; BRITO, 

2005, p. 487). Segundo Almeida (2006), nesta perspectiva, a Modelagem configura-

se como uma atividade que se desenvolve a partir de um esquema, um ciclo de 

modelagem, no qual a situação a ser investigada é um problema para os envolvidos 

no desenvolvimento da atividade e não precisa ter origem na Matemática. 

Há, também, os teóricos que defendem que a modelagem é “o processo que 

envolve a obtenção de um modelo” (BIEMBENGUT,1999, p. 2015 apud KLÜBER; 

BURAK, 2008, p 23). Sendo modelo definido como “[...] um conjunto de símbolos e 

relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em 

questão ou problema de situação real” (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 12). 

A Modelagem, ainda, pode ser concebida como “[...] um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio 

da matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade” (BARBOSA, 2001c, 

p. 6, grifos do autor), isto é, trata-se de uma oportunidade para os alunos 

questionarem situações por meio da matemática, sem procedimentos fixados a priori 

e com várias possibilidades de encaminhamento. Conforme os alunos desenvolvem 

a atividade, é que se sabe quais conceitos e ideias matemáticas serão explorados. 

Barbosa (2003b) considera a Modelagem como uma atividade de natureza 

aberta, já que não conseguimos determinar antecipadamente como ela será 

desenvolvida devido ao compartilhamento da condução da atividade com os alunos. 

“Se a atividade é aberta […] o professor não pode prescrever para o aluno que etapas 

deverá cumprir, mas permitir que ele próprio esboce seu caminho” (BARBOSA, 2003b, 

p. 72). 

No que diz respeito aos entendimentos de modelo matemático na literatura, 

Barbosa (2001c) afirma que a natureza aberta das atividades de Modelagem faz com 

que não possamos garantir que os alunos construirão modelos matemáticos. Logo, 

 
15 BIEMBENGUT, Maria Salett. Modelagem matemática & implicações no ensino-aprendizagem 
de matemática. Blumenau: Edifurb, 1999. 
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“somente a análise dos caminhos seguidos na resolução pode nos falar sobre sua 

ocorrência; eles podem desenvolver encaminhamentos que não passem pela 

construção de um modelo matemático” (BARBOSA, 2001c, p. 5-6). 

De acordo com Almeida e Vertuan (2011), também não é possível definir 

previamente a duração de uma atividade de Modelagem. Há atividades que podem 

durar semanas, algumas aulas ou, até mesmo, uma única aula que se caracterizam 

como de Modelagem Matemática e, nesse sentido, “a caracterização da atividade 

reside muito mais nas iniciativas, ações, procedimentos realizados pelo professor e 

pelos alunos do que em delimitações de tempo e de espaço de realização da 

atividade” (ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 26). 

Em outra concepção, a Modelagem “[...] consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos, resolvê-los e, então, interpretar 

suas soluções na linguagem do mundo real [...]” (BASSANEZI, 1999, p. 15). Já, para 

Burak (1992, p. 62), a Modelagem “constitui-se em um conjunto de procedimentos 

cujo objetivo é construir 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). 

 

[...] o fato de ela constituir-se em um conjunto de procedimentos, que 
significa algo unido, conjugado, contíguo de ações, caminhos a empreender 
com vista a um objetivo. Além disso, estabelecer um paralelo significa algo 
análogo, isomorfo, equivalente; e tem-se fenômenos presentes no 
cotidiano, considerando aquilo que é percebido pelo indivíduo, neste caso o 
estudante, que favorecem, ou seja, possibilitam fazer predições, realizar um 
prognóstico, diagnóstico pelo estudante e que permitem tomar decisão, isto 
é, favorecem deliberar, ou estar desembaraçados diante de uma decisão 
(BURAK; KLÜBER, 2013, p. 36, grifos dos autores). 

 

Apesar de existir diferenças entre cada uma dessas concepções, há 

características sobre a Modelagem que permeiam a maioria delas. Como: 

• a origem dos problemas na realidade, no cotidiano do aluno e em outras 

áreas que não necessariamente a Matemática (KLÜBER, 2012a); 

• os processos de investigação no desenvolvimento das atividades de 

Modelagem (KLÜBER, 2012a). 

Em relação à primeira característica, sobre a origem dos problemas, Barbosa 

(2003b) afirma que a Modelagem “trata-se [...] de um convite aberto à investigação de 

uma situação com referência na realidade” (p. 72). Além, Almeida (2011) destaca que 
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uma atividade de Modelagem 

 

[...] pode ser descrita em termos de uma situação inicial (problemática), de 
uma situação final desejada (que representa uma solução para a situação 
inicial) e de um conjunto de procedimentos e conceitos necessários para 
passar da situação inicial para a final. Nesse sentido, realidade (origem da 
situação inicial) e Matemática (área em que os conceitos e os 
procedimentos estão fundamentados) são domínios diferentes que 
passam a se integrar, e, em diferentes momentos, conhecimentos 
matemáticos e não matemáticos são acionados e/ou produzidos e integrados. 
(ALMEIDA, 2011, p. 399, grifos nossos). 
 

 

Para Biembengut e Hein (2005), “matemática e realidade são dois conjuntos 

disjuntos e a modelagem é um meio de fazê-los interagir” (p. 13). E essa interação 

manifesta-se na representação de uma situação “real” com “ferramental” matemático 

(modelo matemático).  

 

Figura 1: Esquema do processo da Modelagem Matemática segundo Biembengut e Hein 

 

Fonte: (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 13). 
 

 

Burak e Klüber (2008) defendem que o tema da tarefa de Modelagem não 

precisa ter ligação com a Matemática ou com algum conteúdo matemático, mas deve 

ser do interesse dos alunos. 

Em relação à segunda característica, sobre a Modelagem desencadear ações 

especificas de pesquisa, Almeida e Ferruzzi (2009) afirmam que “perceber na 

atividade de Modelagem práticas de investigação genuínas e que acomodem a 

criação de ‘matemática nova’ (para os envolvidos na atividade), ainda que circunscrita 

ao contexto escolar, representa uma vertente investigativa” (p. 132). De acordo com 

Barbosa (2003b), 

Modelagem 
Matemática 

Situação 
real 

Matemática 

Modelo 
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[...] o ambiente de Modelagem está associado à problematização e 
investigação. O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas 
enquanto que o segundo, à busca, seleção, organização e manipulação 
de informações e reflexão sobre elas. Ambas atividades não são 
separadas, mas articuladas no processo de envolvimento dos alunos para 
abordar a atividade proposta (BARBOSA, 2003b, p. 69-70, grifos nossos). 
 

Para Burak (2008), a Modelagem une o ensino e a pesquisa, porque, quando 

se trabalha com vários temas, escolhidos de acordo com o interesse do(s) grupo(s), 

ela favorece a ação investigativa como forma de conhecer, compreender e atuar na 

realidade. Apesar das convergências nesses dois aspectos no tocante à Modelagem, 

nas distintas concepções teóricas existem diferenças que refletem no 

encaminhamento de atividades de Modelagem em sala de aula, assim, na próxima 

seção, apresentamos os encaminhamentos para a sala de aula propostos por cada 

concepção de Modelagem supracitadas. 

 

2.2  Alguns modos de conceber a prática com Modelagem em sala de 
aula 

 

 

Como explicitado na seção anterior, há convergências entre as características 

da Modelagem que se explicitam em cada concepção, entretanto, as diferenças entre 

elas implicam em distintos encaminhamentos/etapas/fases para o seu 

desenvolvimento em sala de aula. Em tempo, vamos a elas. 

Dias e Almeida (2004) descrevem que o desenvolvimento de uma atividade de 

Modelagem contém etapas fundamentais. Inicialmente, os alunos buscam entender a 

situação proposta, organizam os dados e elaboram questionamentos que 

correspondem ao objetivo da tarefa proposta. Posteriormente, levantam-se hipóteses 

ou conjecturas para serem testadas. Depois, define-se as variáveis e resolve-se o 

problema estabelecido. Para encerrar, faz-se importante validar ou verificar a solução, 

confrontando-a com as estimativas e suposições. Nesse contexto, a Modelagem 

Matemática envolve 4 fases: 1. Inteiração; 2. Matematização; 3. Resolução; 4. 

Interpretação de resultados e validação como ilustra a figura a seguir. 
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Figura 2: Fases da Modelagem Matemática 

Fonte: (ALMEIDA; SIVA; VERTUAN, 2012, p. 15). 

 

A inteiração, ato de inteira-se, informar-se sobre, mediante à coleta de dados 

quantitativos e qualitativos, representa o primeiro contato com a situação-problema16 

que se inicia na falta de compreensão, de entendimento da situação. “A escolha do 

tema e a busca de informações a seu respeito constituem o foco central nessa fase” 

(ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012, p. 16). A inteiração não se restringe à primeira 

fase, podendo fazer parte de todo o desenvolvimento da atividade, pois pode surgir a 

necessidade de buscar novas informações no transcorrer da atividade de Modelagem. 

Sendo assim, a matematização caracteriza-se pelo processo de passagem da 

linguagem natural para a linguagem matemática, a qual pode se utilizar de 

representações, símbolos e descrições. As descrições ocorrem a partir da formulação 

de hipóteses, da seleção de variáveis e da simplificação referentes às informações 

obtidas e ao problema em questão (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012). 

A resolução consiste na construção de um modelo matemático que tem por 

objetivo a descrição da situação e a análise dos aspectos relevantes, a fim de 

responder as perguntas formuladas e, até mesmo, fazer previsões para o fenômeno 

investigado (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012). Por seu turno, a interpretação de 

resultados e a validação dão-se mediante à análise das respostas dos problemas, ou 

seja, é um processo avaliativo que considera os procedimentos matemáticos 

utilizados e a representação da situação proposta. “Esta fase, visa para além da 

capacidade de construir e aplicar modelos, ao desenvolvimento, nos alunos, da 

capacidade de avaliar esse processo de construção de modelos e os diferentes 

contextos de suas aplicações” (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012, p. 16). Os autores 

enfatizam que as fases podem ocorrer de forma não linear, o que caracteriza o 

 
16 Não entendemos situação-problema e problema como sinônimos. Compreendemos situação-
problema como uma situação na qual uma das etapas decisivas é identificar o(s) problema(s) 
inerente(s) à situação, cuja solução irá melhorá-la (BUTTS, 1997) e problema são “aqueles em cujo 
enunciado não há uma estratégia para resolvê-los” (BUTTS, 1997, p. 35). Entretanto, salientamos que 
na literatura sobre Modelagem, na maioria das vezes, essas expressões são tomadas como sinônimos. 
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dinamismo da atividade. 

Em outra perspectiva, para Bassanezi (2002), a Modelagem Matemática deve 

seguir seis etapas: experimentação, abstração, resolução, validação, modificação e 

aplicação. Etapas que são demostradas na figura a seguir. 

 

Figura 3: Etapas do desenvolvimento da Modelagem Matemática para Bassanezi 

 

Fonte: (BASSANEZI, 2002, p. 27). 

 

Nas etapas descritas por Bassanezi (2002), a experimentação “é uma atividade 

essencialmente laboratorial onde se processa a obtenção de dados. Os métodos 

experimentais, quase sempre são ditados pela própria natureza do experimento e 

objetivo da pesquisa” (p. 26-27). A segunda etapa, a abstração, “é o procedimento 

que deve levar à formulação dos Modelos Matemáticos” (BASSANEZI, 2002, p. 27) 

conceituados por Bassanezi (2002) como “[...] um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado” (p. 20). Nessa 

etapa, busca-se a seleção de variáveis, a problematização ou formulação aos 

problemas teóricos numa linguagem própria da área em que se está trabalhando, a 

formulação de hipóteses e a simplificação. 
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A etapa de resolução efetiva-se quando obtemos o modelo matemático que 

“[...] substitui a linguagem natural das hipóteses por uma linguagem matemática 

coerente” (BASSANEZI, 2002, p. 29). E a validação, quarta etapa sugerida por 

Bassanezi (2002), consiste em aprovar ou não o modelo construído. Os modelos e as 

hipóteses são “[...] testados em confronto com os dados empíricos, comparando suas 

soluções e previsões com os valores obtidos no sistema real – O grau de aproximação 

desejado destas previsões será o fator preponderante para sua validação” (p. 30). 

A etapa de modificação refere-se à reformulação de modelos, já que “nenhum 

modelo deve ser considerado definitivo, podendo sempre […] ser melhorado” 

(BASSANEZI, 2002, p. 31) e, ainda segundo Bassanezi (2002), “[...] um bom modelo 

é aquele que propicia a formulação de novos modelos” (p. 31). 

A sexta e última etapa, denominada aplicação, refere-se à utilização do modelo. 

Nas palavras de Bassanezi (2002), “[...] a aplicabilidade de um modelo depende 

substancialmente do contexto em que ele é desenvolvido – um modelo pode ser “bom” 

para o biólogo e não para o matemático e vice-versa” (p. 31). Ainda salienta que “um 

modelo parcial pode atender às necessidades imediatas de um pesquisador mesmo 

que não comporte todas as variáveis que influenciam na dinâmica do fenômeno 

estudado” (BASSANEZI, 2002, p. 31). 

Segundo o autor, “[...] o desafio do professor, que toma o caminho da 

modelagem como método de ensino, é ajudar o aluno a compreender, construindo 

relações matemáticas significativas, em cada etapa do processo” (BASSANEZI, 2002, 

p. 175). Ainda, Bassanezi (2002) afirma que a Modelagem é uma estratégia de 

aprendizagem na qual o mais relevante não é construir um modelo exitoso, mas 

percorrer etapas nas quais o conteúdo matemático vai sendo sistematizado e 

aplicado. 

 

Na modelação a validação de um modelo pode não ser uma etapa prioritária. 
Mais importante do que os modelos obtidos é o processo utilizado, a análise 
crítica e sua inserção no contexto sócio-cultural. O fenômeno modelado deve 
servir de pano de fundo ou motivação para o aprendizado das técnicas e 
conteúdos da própria matemática (BASSANEZI, 2002, p. 38). 
 

 

Por outro aporte teórico, Biembengut e Hein (2005) descrevem uma série de 

procedimentos, agrupados em três etapas, subdivididas em seis subetapas para o 

desenvolvimento do processo de Modelagem. A seguir, descreveremos cada uma 
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delas. 

A primeira etapa é denominada interação e é dividida em duas subetapas: 

Reconhecimento da situação-problema e Familiarização com o assunto a ser 

modelado (referencial teórico). Esta etapa consiste em um estudo sobre o assunto, 

após a determinação da situação a ser investigada, em livros, revistas especializadas 

e/ou por meio da experiência em campo e de dados experimentais obtidos com 

especialistas da área. Os autores salientam que não há uma ordem para executar as 

subetapas e que essas também não se encerram ao passar para a etapa posterior, já 

que a situação se torna mais esclarecida ao passo que interagimos com os dados. 

A matematização, segunda etapa, é dividida em formulação do problema → 

hipótese e resolução do problema em termos do modelo e, segundo Biembengut e 

Hein (2005), trata-se da etapa mais complexa e “desafiante”. É nela em que ocorre a 

“tradução” da situação-problema para a linguagem matemática e alguns elementos 

são indispensaveis, tais como a criatividade, a intuição e a experiência acumulada. 

Na subetapa formulação do problema → hipótese é essencial: 

 

• classificar as informações (relevantes e não relevantes), identificando 
fatos envolvidos; 

• decidir quais os fatores a serem perseguidos, levantando hipóteses; 

• selecionar variáveis relevantes e constantes envolvidas; 

• selecionar símbolos apropriados para essas variáveis; e 

• descrever essas relações em termos matemáticos (BIEMBENGUT; 
HEIN, 2005, p. 14). 

 
O principal objetivo desse momento é chegar a um conjunto de expressões 

aritméticas ou fórmulas, ou equações algébricas, ou gráficos, ou representações, ou 

utilizar algum programa computacional, que leve à solução ou permita a dedução de 

uma solução. Na resolução do problema, em termos do modelo, “uma vez formulada 

a situação-problema, passa-se à resolução ou análise com o ‘ferramental’ matemático 

de que se dispõe. Isto requer aguçado conhecimento sobre as entidades matemáticas 

usadas na formulação” (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 14).  

A terceira etapa, chamada modelo matemático, é dividida em interpretação da 

solução e validação do modelo (avaliação). Nessa fase, finaliza-se o modelo e, para 

isso, faz-se necessária uma avaliação para verificar sua aproximação com a situação-

problema e o grau de confiabilidade na sua utilização. Para tanto, desenvolve-se: 

 

1. A interpretação do modelo, analisando as implicações da solução derivada 



42 
 

daquele que está sendo investigado; e  
2. A verificação de sua adequabilidade, retornando à situação-problema 
investigada e avaliando quão significativa e relevante é a solução – validação 
(BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 15). 

 

Posteriormente, se o modelo não for adequado à situação que o gerou, retorna-

se à segunda etapa (matematização) e alteram-se ou ajustam-se as hipóteses, 

variáveis, etc. Ao concluir o modelo, elabora-se um relatório, elencando todas as 

facetas do desenvolvimento com a finalidade de orientar seu uso adequado. Segue 

um esquema das fases do processo de Modelagem segundo Biembengut e Hein. 

 

Figura 4: Dinâmica da Modelagem Matemática segundo Biembengut e Hein 

 

Fonte: (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 15). 

 

Biembengut e Hein (2005) denominam o método que utiliza a modelagem em 

cursos regulares de modelação matemática, que se baseia no desenvolvimento do 

conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático. Salientam que a 

modelação matemática pode ser utilizada como método de ensino e aprendizagem 

sem restrições, isto é, em qualquer nível escolar, desde as séries iniciais até os cursos 

de pós-graduação. 

Na modelação matemática, o professor segue as mesmas etapas e subetapas 

do processo de modelagem que apresentamos anteriormente, ou seja: interação – 

reconhecimento da situação-problema e familiarização; matematização – formulação 

e resolução do problema; e modelo matemático – interpretação e validação. 

Acrescentando ao processo, na etapa de matematização, o desenvolvimento do 

conteúdo programático necessário para a formulação e resolução e a apresentação 

de exemplos e exercícios análogos para aprimorar a apreensão dos conceitos pelo 

aluno (BIEMBENGUT; HEIN, 2005). Segue esquema ilustrando: 
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Figura 5: Modelação Matemática segundo Biembengut e Hein 

 

Fonte: (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 22). 

 

Os autores também sugerem ao professor, que deseja desenvolver a 

modelação matemática, que realize um levantamento sobre a realidade 

socioeconômica dos alunos, o tempo que dispõem para trabalhos extraclasse e um 

diagnóstico sobre o conhecimento matemático que possuem. Assim, propõem-se 

cinco passos: 

 

O diagnóstico mais o número de alunos e o horário da disciplina são 
determinantes para o planejamento das aulas. Por exemplo: 

• A realidade socioeconômica dos alunos bem como seus interesses e 
metas são essenciais na decisão sobre como efetuar a escolha do tema 
que norteará o desenvolvimento do programa. 

• O grau de conhecimento matemático permite estabelecer os conteúdos 
matemáticos, bem como a ênfase, necessários e o número de exercícios 
a serem propostos em cada etapa. 

• O horário da disciplina (período diurno, vespertino, noturno ou final do 
período) determina a dinâmica da aula. 

• O número de alunos conduz a formação de grupos de trabalho, com mais 
ou menos elementos, facilitando a orientação dos trabalhos de 
modelagem. 

• A disponibilidade dos alunos para trabalho extraclasse implica a 
delimitação dos objetivos quanto ao trabalho de modelagem 
(BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 19, grifo dos autores). 

 

Em outra abordagem, para encaminhar o trabalho com a Modelagem em sala 

de aula, Burak (2004) propõe cinco etapas: escolha do tema, pesquisa exploratória, 

levantamento dos problemas, resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento da 
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Matemática relacionada ao tema e à análise crítica da(s) solução(es). O 

encaminhamento pode não ocorrer na ordem apresentada, pois, de acordo com Burak 

(2010a), pode haver alterações entre as duas primeiras etapas, dependendo do nível 

de ensino no qual a atividade de Modelagem é desenvolvida. 

Na etapa de escolha do tema, os alunos escolhem por temas de seus 

interesses que podem ser sugeridos tanto pelo professor quanto pelos próprios 

estudantes. O tema não precisa ter ligação com a Matemática ou com algum conteúdo 

matemático, mas deve ser do interesse dos alunos, o que exige do professor a postura 

de mediador, para que a escolha dos alunos seja respeitada.  

Burak e Klüber (2013) recomendam que, inicialmente, o professor trabalhe com 

um tema por vez, porém, se o professor já tiver alguma experiência com Modelagem, 

pode trabalhar com mais temas de forma simultânea. Nessa etapa, é fundamental que 

o professor estimule os alunos a discutirem sobre os vários aspectos dos temas 

sugeridos por meio do levantamento de aspectos, contrapontos, solicitação de 

argumentos, desafiando os alunos a apresentarem suas opiniões e pontos de vista, 

deste modo, envolvendo-os na discussão (BURAK; KLÜBER, 2013). 

Na pesquisa exploratória, já escolhido o tema, passa-se a uma pesquisa sobre 

ele, que pode ser bibliográfica e/ou de campo, que, nas palavras de Burak e Klüber 

(2008), esse último é fonte rica de informações e pode estimular a continuidade da 

atividade. Os autores (2013) afirmam que uma forma alternativa para a busca de 

dados sobre o(s) tema(s) é utilizar a internet, uma vez que os recursos da informática 

estão presentes na maioria das escolas. Esses recursos tendem a agregar o uso de 

uma tecnologia na coleta de dados e informações, já que a internet favorece o acesso 

a quase todos os assuntos, em todos os níveis.  

Dessa forma, a pesquisa exploratória tem como meta conhecer mais e melhor 

o objeto de estudo. Logo, o professor pode utilizar dados históricos sobre o assunto, 

tendo como uma poderosa ferramenta de apoio a internet, a biblioteca da escola, ou 

a biblioteca municipal, a pesquisa de campo, ou órgãos institucionais, enfim, há várias 

formas de conhecer o objeto de estudo e, segundo Burak (2010a), “é uma atividade 

formadora de um estudante mais atento, mais crítico e que desenvolve habilidades de 

elaborar instrumentos e meios de coletas de dados” (p. 6). 

Na etapa de levantamento dos problemas, após a pesquisa sobre o tema, o 

professor incentiva os alunos a elaborarem problemas simples ou complexos que 
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possibilitem aplicar ou aprender conteúdos matemáticos. Na maior parte das 

experiências com Modelagem na Educação Básica, Burak e Klüber (2013) afirmam 

que os problemas e as situações-problema são elaborados a partir da etapa 

denominada pesquisa exploratória. No Ensino Fundamental, a elaboração do 

problema é realizada com maior participação do professor do que no Ensino Médio. 

Na resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no 

contexto do tema, quarta etapa, os alunos buscam, com o auxílio dos conteúdos 

matemáticos, resolver os problemas levantados na etapa anterior. O conteúdo 

matemático, 

 

[...] é desenvolvido de maneira acessível, levando-se em consideração o 
processo de construção do conhecimento. Assim, pode ser aplicado de uma 
maneira acessível, para posteriormente ser sistematizado. Faz-se, então, um 
caminho inverso do usual, pois se ensina o conteúdo, para responder, 
concomitantemente, às necessidades surgidas na pesquisa e no 
levantamento dos problemas (BURAK; KLÜBER, 2008, p. 641). 

 

No trabalho com a Modelagem, o conteúdo matemático é determinado pelos 

problemas formulados na etapa de levantamento dos problemas, ao contrário do 

ensino usual, no qual os conteúdos determinam os problemas (BURAK, 2010a; 

KLÜBER, BURAK, 2010). Assim, Burak (1994) sugere que parte da carga horária da 

disciplina de Matemática seja trabalhada com temas propostos pelos alunos e o 

professor use o tempo restante para tratar dos conteúdos não contemplados e salienta 

que “com a realização de várias experiências, o professor vai encontrando situações 

em que esses conteúdos possam ser tratados” (BURAK, 1994, p. 53). 

Nessa etapa, também, oportuniza-se a construção de modelos, mas não como 

uma obrigação. Na concepção de Burak (2007), o conceito de modelo amplia-se não 

considerando somente os modelos matemáticos, mas também as representações, 

deste modo, uma lista de preços, uma tabela, são considerados modelos, já que 

podem ser capazes de ajudar na tomada de decisões. 

 

No trabalho com a Modelagem no nível considerado, a construção dos 
modelos surge para se ampliar uma ideia, generalizar uma situação, algumas 
vezes para se resolver uma situação – problema. Na Modelagem, nessa 
forma de concebê-la, o conceito de modelo é ampliado para entendê-lo como 
uma representação, podendo valer-se de fórmulas, de tabelas de preços, de 
equações já conhecidas, de gráficos, de plantas baixas de uma casa, dentre 
outras. Portanto, são pelo menos três maneiras de se entender os modelos: 
1) Modelos já prontos; 2) Modelos Matemáticos construídos para a resolução 
dos problemas; e 3) modelos não matemáticos – Dessa forma, uma lista de 
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supermercado pode ajudar a tomar decisões e a fazer predições (KLÜBER; 
BURAK, 2010, p. 4). 

 

A análise crítica das soluções, segundo Burak e Klüber (2008), é uma etapa 

marcada pela crítica tanto matemática como a viabilidade das soluções, já que os 

problemas podem ser resolvidos com o auxílio da matemática, porém, podem ser 

inviáveis para a situação estudada ou para situações reais. Para os autores, não são 

analisados apenas os modelos, mas os conteúdos e seus significados e “no que os 

alunos podem contribuir para a melhoria das ações e decisões enquanto pessoas 

integrantes da sociedade e da comunidade em que participam” (BURAK; KLÜBER, 

2008, p. 641). Assim, a análise crítica das soluções é um momento fundamental para 

discutir aspectos relacionados à Matemática, à Sociedade, à Cultura, à Economia e à 

Política (BURAK; KLÜBER, 2013). 

Em outro ângulo para o ensino de Modelagem, Almeida e Vertuan (2011) 

destacam questões que precisam ser respondidas pelos alunos quando desenvolvem 

atividades de Modelagem, mas que não lhes são familiares:  

 

O que é uma situação-problema? Qual é o problema que preciso resolver? O 
que preciso para resolver este problema? Como abordar este problema no 
âmbito da Matemática? Que Matemática usar para resolver este problema? 
Como chegar a um modelo matemático? O modelo obtido é adequado para 
esta situação? (ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 27). 

 

Visando familiarizar os alunos com as atividades de Modelagem, Almeida e 

Dias (2004) e Almeida e Vertuan (2011) propõem que as atividades de Modelagem 

sejam desenvolvidas de forma gradativa com os alunos, seguindo três momentos: 

 

• Em um primeiro momento, são abordadas, com todos os alunos, situações 
em que estão em estudo a dedução, a análise e a utilização de um modelo 
matemático, a partir de uma situação problema já estabelecida e 
apresentada pelo professor; neste momento, a formulação de hipóteses e 
a investigação do problema, que resulta na dedução do modelo, são 
realizadas em conjunto com todos os alunos e o professor; 

• Posteriormente, uma situação problema já reconhecida, juntamente com 
um conjunto de informações, pode ser sugerida pelo professor à classe, e 
os alunos, divididos em grupos, realizam a formulação das hipóteses 
simplificadoras e a dedução do modelo durante a investigação e, a seguir, 
validam o modelo encontrado; 

• Finalmente, os alunos, distribuídos em grupos, são incentivados a 
conduzirem um processo de Modelagem, a partir de um problema 
escolhido por eles, devidamente assessorados pelo professor (ALMEIDA; 
DIAS, 2004, p. 7). 

 



47 
 

Segundo as autoras, esse encaminhamento para as atividades de Modelagem, 

tem-se apresentado adequado às práticas em diferentes níveis de ensino, pois, 

conforme o aluno vai realizando as atividades de acordo com a sequência 

apresentada, seguindo os “diferentes momentos”, ele vai se familiarizando com o 

processo de Modelagem, com a resolução dos problemas e com a reflexão acerca 

das soluções encontradas (ALMEIDA; DIAS, 2004).  

 

Figura 6: Diferentes momentos da Modelagem Matemática em sala de aula 

 

Fonte: (ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 28). 

 

Além dessa familiarização gradativa dos alunos com a Modelagem, as 

atividades podem ser desenvolvidas em grupos, “proporcionando a interação do aluno 

com seus pares e com o professor, além da interação com pessoas de fora do 

ambiente escolar (profissionais da área do problema em questão, população em geral, 

professores de outras áreas, etc.)” (ALMEIDA; FERRUZZI, 2009, p. 122). 

Por sua vez, Barbosa (2001c) classifica as atividades de Modelagem com base 

em experiências que variam quanto à extensão e às tarefas de responsabilidade do 

professor e do aluno, sendo três regiões de possibilidades, as quais denomina de 

casos, numerados de 1 a 3. No caso 1, “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” (BARBOSA, 2001c, p. 8). 

Deste modo, os alunos não precisam coletar novos dados e a atividade não é muito 

extensa (BARBOSA, 2004b). 

Já no caso 2, “o professor traz para a sala um problema de outra área da 

realidade, cabendo aos alunos a coleta das informações necessárias à sua resolução” 

(BARBOSA, 2001c, p. 9). Segundo o autor, nesse caso, o professor tem menos 

controle sobre as atividades dos alunos e esses têm maior oportunidade de 

experimentar todas as fases do processo de Modelagem (BARBOSA, 2004b). Ao fim, 

no caso 3, “a partir de temas não-matemáticos, os alunos formulam e resolvem 
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problemas. Eles também são responsáveis pela coleta de informações e simplificação 

das situações-problema. É via do trabalho de projetos” (BARBOSA, 2001c, p. 9). 

De acordo com Barbosa (2003b), os temas podem ser escolhidos tanto pelos 

alunos quanto pelo professor. O quadro a seguir explicita a participação do professor 

e do aluno em cada caso. Nota-se que a responsabilidade do professor pela condução 

das atividades, do caso 1 para o 3, vai sendo mais compartilhada com os alunos 

(BARBOSA, 2003b). 

 

Quadro 2: Tarefas no processo de Modelagem 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Formulação do 
problema 

Professor  Professor  Professor/aluno 

Simplificação  Professor  Professor/aluno Professor/aluno 

Coleta de dados  Professor  Professor/aluno Professor/aluno 

Solução  Professor/aluno Professor/aluno Professor aluno 

Fonte: (BARBOSA, 2004b, p. 77). 

 

Barbosa (2001c) afirma que as caracterizações de cada caso podem sofrer 

alterações, pois são regiões de possibilidades, ou seja, com eles não se pretende 

engessar as práticas com Modelagem, mas alimentá-las, já que são reflexões sobre 

a prática. O autor também destaca que a classificação favorece diferentes maneiras 

de desenvolver a Modelagem no currículo, podendo ser re-elaborada conforme as 

possibilidades e limitações do contexto escolar. Por conseguinte, salientamos que, 

segundo Almeida e Vertuan (2011), 

 

[...] as situações configuradas na literatura como “três momentos” de Almeida 
e Dias (2004) e “três casos” de Barbosa (2001c) não têm o mesmo significado 
uma vez que, enquanto a primeira se refere à familiarização gradativa dos 
alunos com a Modelagem Matemática, a segunda trata de possibilidades no 
que diz respeito – a atribuições de alunos e professor, respectivamente, 
durante o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática na sala 
de aula (ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 30-31). 

 

Os encaminhamentos para o desenvolvimento de atividades de Modelagem 

exigem uma nova postura do professor. Nas palavras de Burak e Klüber (2013), no 

trabalho com a Modelagem, o papel do professor é redefinido, passando a ser o 

mediador entre o conhecimento matemático e o conhecimento do estudante ou do 

grupo, o problematizador ao favorecer e articular situações decorrentes do processo 

e o orientador quando sugere possíveis encaminhamentos. Na Modelagem,  
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[...] o professor compartilha o processo de ensino e torna os estudantes 
corresponsáveis pela aprendizagem. As aulas são dinâmicas, pois os 
estudantes em pequenos grupos participam integralmente, com a mediação 
do professor, de todas as etapas do processo de implantação e execução de 
uma atividade. Desde a escolha do tema, a participação efetiva na pesquisa 
de coleta dos dados relativos ao assunto, no levantamento das questões 
proveniente dos dados, na resolução dos problemas apontados e nas 
discussões que se sucedem, há pleno envolvimento dos estudantes. 
(BURAK, 2017, p. 23) 

 

Além disso, o professor deve estimular a criticidade, a reflexão e a pesquisa 

por argumentos e razões que possibilitem aos alunos validar suas hipóteses. Durante 

a fase de socialização das soluções ou discussão, o professor deve incentivar o 

diálogo entre os alunos, além de conhecer os trabalhos de todos os grupos “de modo 

a valorizar tanto as descobertas mais interessantes como as mais modestas” (DIAS; 

ALMEIDA, 2004, p. 6).  

Às vezes, também, faz-se necessário realizar um momento de discussão 

durante o desenvolvimento da tarefa com o intuito de auxiliar os alunos a superarem 

dificuldades, de animá-los nas fases mais difíceis ou mesmo contribuir para enriquecer 

a atividade. “A discussão final sobre a atividade e conclusões dos alunos é também 

uma boa ocasião para promover a reflexão sobre o trabalho” (DIAS; ALMEIDA, 2004, 

p. 6). Concluindo esta seção e explicitados os encaminhamentos/fases/etapas para o 

desenvolvimento de atividades de Modelagem, a seguir, apresentamos algumas 

vantagens/potencialidades da Modelagem. 

 

2.3  Argumentos para a efetivação da Modelagem na Educação Básica 
 

Blum (1995) apresenta cinco argumentos para inserir a Modelagem no 

currículo. São eles: motivação; facilitação da aprendizagem; preparação para utilizar 

a matemática em diferentes áreas; desenvolvimento de habilidades gerais de 

exploração; e, por fim, compreensão do papel sociocultural da matemática. Sobre o 

primeiro argumento, a motivação, o autor afirma que os alunos, ao desenvolverem 

atividades de Modelagem, sentir-se-iam mais motivados para estudar matemática, 

uma vez que veriam a aplicação dos conteúdos que estudam nas escolas.  

Vicentin e Burak (2008), ao relatarem uma experiência com alunos do 3º ano 

do Ensino Médio, afirmam que “analisando a aplicação da modelagem matemática foi 

possível perceber um grande interesse da turma, não apenas pelo tema, mas também 

pelas aulas, uma vez que, os alunos tiveram um papel mais participativo” (p. 157). Já 
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as experiências de Bassanezi como professor e formador de professores têm 

mostrado que a Modelagem Matemática,  

 

[...] em oposição aos procedimentos de cunho formalista, podem levar o 
educando a compreender melhor os argumentos matemáticos, encorporar 
conceitos e resultados de modo mais significativo e, se podemos assim 
afirmar, criar predisposição para aprender matemática porque passou, 
de algum modo, a compreendê-la e valorizá-la (BASSANEZI, 2002, p. 177, 
grifos nossos). 

 

Burak (1992) pressupõe alguns principios para a adoção da Modelagem 

Matemática: partir do interesse do grupo de pessoas envolvidas e obter as 

informações e os dados no ambiente em que se localiza o interesse do grupo. Do 

interesse do(s) grupo(s) decorrem alguns aspectos importantes destacados por Burak 

e Ferreira (2013), dos quais citaremos dois, já que convergem com o argumento da 

motivação: maior interesse do(s) grupo(s) e interação maior no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Em relação ao maior interesse do(s) grupo(s), os autores destacam que, ao 

compartilhar o processo de ensino, deixando os alunos escolherem o tema para 

estudar, ter a oportunidade de se manifestar, discutir e propor ideias desenvolve o 

interesse de cada grupo e dos grupos. Quando o educando vê sentido naquilo que 

estuda, em consequência da satisfação das suas necessidades e dos seus interesses, 

da realização dos seus objetivos, não haverá desinteresse, pois trabalha com 

entusiasmo e perseverança.  

Esse interesse é importante, porque dá início à formação de atitudes positivas 

em relação à Matemática e é justamente nesse sentido que a Modelagem Matemática 

apresenta-se como uma prática diferenciada para o ensino de Matemática na 

Educação Básica (BURAK; KLÜBER, 2007, p. 921). Segundo Burak e Ferreira (2013), 

partir do interesse do(s) grupos(s) parece resultar em uma interação maior no 

processo de ensino e de aprendizagem, já que os grupos de estudantes trabalham 

com aquilo que gostam e que, para eles, apresenta significado, assim, tornam-se 

corresponsáveis pela aprendizagem. 

Biembengut e Hein (2005) elencam objetivos para o desenvolvimento de 

atividades de Modelagem em sala de aula e um deles é “Despertar o interesse pela 

Matemática ante a aplicabilidade” (p. 18). Almeida e Dias (2004) afirmam que a 

Modelagem pode ser uma possibilidade para inserir aplicações da Matemática em 
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sala de aula, no entanto, sem alterar as formalidades inerentes ao ensino, essa 

perspectiva vai além da ideia utilitarista de aplicar a Matemática para resolver 

problemas (ALMEIDA; DIAS, 2004). 

O argumento da facilitação da aprendizagem (BLUM, 1995) defende que os 

alunos teriam mais facilidade para compreender as ideias matemáticas ao realizarem 

atividades de Modelagem Matemática, uma vez que as situações-problema podem 

estar relacionadas à realidade do aluno. Para Borssoi e Almeida (2004) “as situações-

problema abordadas pelos alunos nas atividades de modelagem, constituem, de 

modo geral, um material potencialmente significativo e podem desencadear a 

predisposição para aprender” (p. 21). 

Almeida e Ferruzi (2009) afirmam que “a atividade dos alunos pode ser 

reconhecida como foco de construção de conhecimento” (p. 123). As atividades de 

Modelagem permitem que o aluno aplique conhecimentos já construídos ou também 

construa novos, já que, ao desenvolver atividades de Modelagem, muitas vezes “[...] 

os alunos deparam-se com um obstáculo para o qual não possuem, provisoriamente, 

conhecimentos suficientes para superá-lo, emergindo assim a necessidade de 

construir tal conhecimento por meio desta atividade” (ALMEIDA; VERTUAN, 2011, p. 

26). 

Isso pode ser ilustrado com a pesquisa de Almeida e Silva (2010), que 

desenvolveram atividades de Modelagem com um grupo de alunos do Ensino Médio, 

enquanto cursavam o 2º e 3º ano. Eles relatam que  

 

O desenvolvimento das atividades proporcionou o envolvimento com 
conteúdos ainda não conhecidos pelos alunos bem como a atribuição de 
significado a conteúdos já estudados em outros momentos, ou mesmo uma 
espécie de “reforço” de conceitos com os quais já haviam se deparado em 
outras oportunidades (ALMEIDA; SILVA, 2010, p. 232). 

 

Também para Barbosa (2003b), tanto conhecimentos já aprendidos pelos 

estudantes podem ser utilizados quanto pode-se oportunizar a aprendizagem de 

novos conhecimentos. Para Biembengut e Hein (2005), “[...] a modelagem matemática 

no ensino pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos 

matemáticos que ele ainda desconhece, ao mesmo tempo que aprende a arte de 

modelar, matematicamente” (p. 18), já que os alunos têm a oportunidade de “estudar 

situações-problema por meio de pesquisa, desenvolvendo seu interesse e aguçando 

seu senso crítico” (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 18). Assim, os alunos, ao 
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realizarem atividades de Modelagem Matemática, têm oportunidade de atribuir 

significado aos aspectos matemáticos, visto que fazem a identificação das variáveis 

do problema e estabelecem relações entre elas, transferindo aspectos da realidade 

para a linguagem matemática (ALMEIDA; DIAS, 2004). 

O terceiro argumento, preparação para utilizar a matemática em diferentes 

áreas (BLUM, 1995), considera que os alunos teriam a oportunidade de desenvolver 

a capacidade de utilizar a matemática em diferentes situações, algo que é essencial 

para o cotidiano e para o trabalho. Almeida e Brito (2005), ao descreverem uma 

experiência com o desenvolvimento de atividades de Modelagem com alunos do 2º 

ano do Ensino Médio, afirmam que, 

 

[...] a partir do engajamento dos alunos na busca de diversas fontes de 
informação sobre o tema, o grupo pôde transferir o que aprendeu na 
modelagem para outras situações de seu interesse. O grupo cita, por 
exemplo, que essa modelagem ajudou a entender porque os times de futebol, 
antes de jogar em cidades de grande altitude, devem fazer rigorosa 
preparação física para enfrentar os problemas de aclimatação. Ou, porque 
aumenta acentuadamente a freqüência cardíaca e respiratória durante uma 
atividade esportiva nas aulas de educação física. Um aluno desse grupo 
relaciona, por exemplo, a importância de fazer modelagem com a 
possibilidade de aprender outras formas de conhecimento que não o 
estritamente matemático (ALMEIDA; BRITO, 2005, p. 492). 

 

Por sua vez, na experiência de Vicentin e Burak (2008), com alunos do 3º ano 

do Ensino Médio, “[...] houve uma melhor compreensão de como a matemática é 

utilizada no cotidiano” (p. 159). 

O desenvolvimento de habilidades gerais de exploração, quarto argumento, 

assegura que os alunos desenvolveriam habilidades gerais de investigação. De 

acordo com Barbosa (2003b), o ambiente de Modelagem está associado à 

investigação, uma vez que os alunos realizam a busca, seleção, organização e 

manipulação de informações e reflexão sobre elas. A presença da investigação no 

trabalho com a modelagem compreende, principalmente, 

 

[...] explorações preliminares sobre o assunto, formulações de questões, 
levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, estudo do 
ferramental matemático disponível para a construção do modelo e 
possibilidades de relacionamento desse material com o conteúdo 
programático. Por outro lado, relaciona-se com a imersão do estudante no 
objeto do estudo com a intenção de ampliar o seu conhecimento sobre o 
mesmo e sua percepção tanto da relação entre o material investigado e a 
matemática quanto dos componentes externos a esta última (políticos, 
sociais, econômicos, ambientais, etc.) (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p. 
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7-8). 

 

Almeida e Ferruzzi (2009) defendem que a Modelagem constitui-se uma prática 

investigativa (para os envolvidos na atividade), já que “oportuniza abordagens 

inesperadas, ou até mesmo originais, e desenvolve a expressão criadora dos alunos” 

(p. 122). Como exemplo, relatam uma experiência com alunos do 4º ano do curso de 

Licenciatura em Matemática e afirmam que “o trabalho investigativo dos alunos, pela 

sua riqueza e complexidade conceitual e matemática, fez com que descobertas 

significativas em relação ao conhecimento matemático e em relação à situação-

problema fossem se efetivando” (ALMEIDA; FERRUZZI, 2009, p. 131).  

O quinto e último argumento, compreensão do papel sociocultural da 

matemática, diz respeito aos alunos poderem analisar como a matemática é utilizada 

nas práticas sociais. Nesse sentido, a corrente socio-crítica da Modelagem enfatiza 

esse último argumento. Essa perspectiva defende “que as atividades devem 

potencializar a reflexão sobre a matemática, a própria Modelagem e seu significado 

social” (BARBOSA, 2001c, p. 5), ou seja, a perspectiva socio-crítica tem como objetivo 

convidar os alunos a analisar o papel da matemática nas práticas sociais (BARBOSA, 

2003a). 

Desta forma, se tivermos o objetivo de educar matematicamente os alunos para 

agir na sociedade e exercer a cidadania [objetivo esse que, segundo Barbosa (2003b), 

seria da Educação Básica], podemos utilizar as atividades de Modelagem para 

desafiar a ideologia da certeza e olhar criticamente as aplicações da matemática, 

questionando: “o que significa essa representação matemática? Quais os 

pressupostos assumidos? Quem a realizou? A quem serve? Etc” (BARBOSA, 2003b, 

p. 69). 

 

[...] podemos reconhecer que argumentos matemáticos são usados para 
balizar posições políticas, já que se construiu na sociedade um certo “com-
senso” sobre a legitimidade, veracidade e confiabilidade dos resultados 
matemáticos. Não é à toa que a máxima “os números falam por si mesmos” 
tem lugar comum na linguagem social (BARBOSA, 2003a, p. 5, grifos do 
autor). 
 

Segundo Barbosa (2003a), “uma das implicações desse senso de certeza ao 

redor das aplicações da matemática refere-se à restrição da participação das pessoas 

nas discussões públicas” (p. 6).  Assim, o autor acredita que a Modelagem pode 

aumentar a intervenção das pessoas nos debates e tomadas de decisões sociais, o 
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que pode contribuir para a construção e consolidação de sociedades mais 

democráticas (BARBOSA, 2003b). 

 

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, 2003a, p. 6). 

 

Compreender e criticar argumentos matemáticos pode potencializar a 

participação das pessoas nas tomadas de decisões (BARBOSA, 2003a). Destarte, o 

autor salienta que as atividades de Modelagem são oportunidades para compreender 

como a matemática é utilizada na sociedade contemporânea, entretanto, nem a 

Modelagem nem a matemática são “fins”, mas “meios” para questionar a realidade 

vivida, o que significa que essa prática é capaz de gerar algum nível de crítica 

(BARBOSA, 2001c). 

Embora não assumindo a perspectiva socio-crítica, Bassanezi (1999) 

considera que a Modelagem possibilita fazer previsões, tomar decisões, explicar e 

entender, em suma, “[...] participar do mundo real com capacidade de influenciar em 

suas mudanças” (p. 15). Além disso, a modelagem matemática, de acordo com 

Bassanezi (2002), é um processo que associa teoria e prática, desperta no estudante 

a vontade de entender a realidade que o rodeia na tentativa de encontrar recursos 

para agir sobre ela e transformá-la. “Nesse sentido, é também um método científico 

que ajuda a preparar o indivíduo para assumir seu papel de cidadão” (BASSANEZI, 

2002, p. 17). 

Almeida e Brito (2005) também reconhecem a compreensão do papel 

sociocultural da matemática, afirmando que, durante o processo de Modelagem, é 

possível identificar três tipos de conhecimentos: o conhecimento matemático, o 

conhecimento tecnológico e o conhecimento reflexivo. O primeiro refere-se à 

competência interpretada como um conjunto de habilidades matemáticas, que incluem 

reproduzir teoremas e provas e ter domínio de diversos algoritmos. O conhecimento 

tecnológico consiste na habilidade de aplicar a matemática e construir modelos. Já o 

conhecimento reflexivo refere-se à reflexão sobre o uso da matemática e avaliá-lo, 

permitindo identificar consequências que seu uso pode trazer para a sociedade 

(ALMEIDA; BRITO, 2005).  

Além desses argumentos, outros são citados na literatura sobre Modelagem, 
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alguns similares e outros diferentes. Tortola e Almeida (2013), por exemplo, defendem 

que 

[...] a dinâmica das aulas com modelagem matemática pode fortalecer o 
desenvolvimento de múltiplos aspectos favoráveis à aprendizagem, 
incluindo-se a autonomia na resolução de problemas matemáticos 
característicos da realidade e a apreciação crítica do uso da Matemática 
nessas situações, o que se reflete na atuação do sujeito na sociedade. Além 
disso, a modelagem contribui para o desenvolvimento de competências 
matemáticas, desencadeando a retenção de tópicos matemáticos e, 
como consequência, a construção do conhecimento na área. 
(TORTOLA; ALMEIDA, 2013, p. 624, grifos nossos). 

 

 Klüber e Burak (2010) descrevem cinco pontos que justificam a utilização da 

Modelagem na Educação Matemática e no Ensino. Segundo os autores, a Modelagem 

favorece a construção e o desenvolvimento de conceitos e dos conteúdos 

matemáticos; a contextualização das situações; a integração com outras áreas do 

conhecimento; a socialização favorecida pelo trabalho em grupo; e a ruptura com o 

currículo linear.  

Segundo os teóricos, a Modelagem favorece a concretização desses pontos, 

pois possibilita encaminhamentos que superam as formas usuais de ensino e, deste 

modo, a Modelagem pode ser uma forte aliada, dos professores de matemática e 

outros, para romper com a hegemonia da transmissão. E, neste mesmo viés, Cargnin-

Stieler e Bisognin (2009) e Postal (2009) também apresentam argumentos favoráveis 

à utilização da Modelagem Matemática em sala de aula: 

 

Podem ser citados argumentos favoráveis ao uso da modelagem matemática 
em sala de aula, como: a motivação, facilitação da aprendizagem, 
cooperação e integração entre alunos e professores no trabalho 
escolar, desenvolvimento de habilidades de investigação, oportunidade 
de aplicar a matemática em diferentes contextos e a compreensão do 
papel sociocultural da matemática. (CARGNIN-STIELER; BISOGNIN, 
2009, p. 2, grifos nossos). 

 
Ao trabalhar com uma proposta de Modelagem Matemática o estudante pode 
vir a desenvolver a criatividade e apresentar uma motivação maior pelas 
aulas de matemática. Além disso, o professor consegue envolver aspectos 
sociais, culturais e econômicos, ajudando a formar um cidadão mais 
consciente dos problemas da sociedade. (POSTAL, 2009, p. 14, grifos 
nossos). 

 

Todas as pesquisas citadas nesta seção retratam aspectos positivos de forma 

a incentivar a utilização da Modelagem em sala de aula. Barbosa (2001c), no início 

deste século, afirmou que as pesquisas e argumentações para o uso da Modelagem 

são muito importantes, mas não bastam. Mutti (2020) corrobora esse pensar 
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afirmando que os argumentos favoráveis ao trabalho com a Modelagem na sala de 

aula podem fazer com que os professores sintam-se inicialmente motivados, porém 

“[…] esses aspectos podem acabar não fornecendo aos professores subsídios que os 

permitam compreender como podem colocar a Modelagem em prática e, mais do que 

isso, fazer dela parte de sua prática” (MUTTI, 2020, p. 95).  

Desse modo, reiteramos a importância de nossa pesquisa, que visa investigar 

as ações e indicativos, propostos pela comunidade de Modelagem, para que a 

Modelagem chegue às escolas, pois apenas os argumentos favoráveis à sua 

utilização e os modos de proceder não farão com que os professores a adotem, é 

preciso ajudá-los a superar os obstáculos. Logo, explicitadas algumas potencialidades 

da Modelagem, no próximo capítulo, descrevemos o movimento desde o 

estabelecimento das unidades de significado até a constituição das categorias abertas 

e, posteriormente, descrevemos e interpretamos as mesmas. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS CATEGORIAS 
 

Neste capítulo, apresentamos o percurso até a interpretação das categorias 

abertas para que o leitor acompanhe a trajetória metodológica que explicitamos no 

capítulo 1 e conheça o caminhar do pesquisador. 

 

3.1 O movimento desde o estabelecimento das unidades de significado 
até a constituição das categorias abertas 

 
 

Para a constituição das categorias abertas procedemos com leituras 

sucessivas dos textos publicados nos anais da X CNMEM orientados por nossa 

interrogação de pesquisa: o que revelam as ações e indicativos da comunidade de 

Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? Neste movimento, 

estabelecemos as unidades de significado considerando o destaque de palavras ou 

trechos que são relevantes ao pesquisador, porque são importantes para que ele 

compreenda o interrogado. A Figura 7 ilustra uma unidade de significado no ATLAS.ti 

8, estabelecida a partir do texto original.  

No lado esquerdo, está o excerto destacado do texto original e, no lado direito, 

a unidade de significado e seu respectivo código. Esses códigos das unidades de 

significado são gerados automaticamente pelo software: por exemplo, o código 45:1 

significa primeira unidade de significado destacada do quadragésimo quinto texto 

analisado.  

 

Figura 7: Exemplo de unidade de significado, seu código e o excerto do texto da unidade 

 

Fonte: Acervo dos autores. 

 



58 
 

Buscando convergências entre as unidades de significado, foram constituídas 

as categorias abertas, isto é, a busca pelo que, nas distintas unidades de significado, 

permanece para iluminar a estrutura do fenômeno. Desse movimento, foram 

construídas cinco categorias abertas, as quais são regiões de generalidade, oriundas 

do movimento interpretativo. Apresentamos no quadro a seguir essas categorias 

abertas, bem como os códigos referentes às unidades de significado que compõe 

cada uma delas. 

 

Quadro 3: Categorias abertas e os códigos das unidades de significado 

Código da 
categoria 

aberta 

Categorias abertas Códigos das respectivas unidades de 
significado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a formação de 
professores em Modelagem 

Matemática 

5:1, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:9, 6:14, 9:1, 9:2, 11:1, 
11:2, 11:3, 11:4, 11:5, 12:1, 12:2, 12:3, 12:4, 

12:5, 12:6, 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 18:1, 
18:2, 24:1, 24:3, 24:4, 24:6, 24:7, 24:8, 24:9, 

24:10, 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16, 
24:19, 38:1, 38:2, 38:3, 38:4, 38:5, 38:6, 38:7, 
38:8, 38:9, 38:10, 38:11, 38:12, 38:13, 38:14, 

38:15, 38:16, 38:17, 42:1, 42:2, 45:1, 45:6, 45:7, 
45:8, 45:9, 45:10, 45:11, 45:12, 45:13, 45:14, 

45:15, 45:16, 45:17, 45:18, 45:19, 45:20, 45:21, 
45:23, 45:24, 45:25, 45:26, 45:27, 45:28, 50:1, 
51:1, 52:1, 52:2, 52:3, 52:4, 52:5, 52:6, 52:7, 

52:8, 52:9, 52:10, 52:11, 52:12, 56:1, 56:2, 56:3, 
56:4, 56:5, 60:1, 61:1, 61:2, 62:1, 62:2, 62:3, 
62:4, 62:5, 64:1, 64:2, 66:1, 66:2, 67:1; 67:2, 
71:1, 71:2, 71:3, 71:4, 71:5, 71:6, 71:7, 71:8, 
72:1, 72:2, 72:3, 72:4, 72:5, 72:6, 72:7, 72:8, 

72:9, 72:10, 72:11, 72:12, 72:13, 72:14, 72:15, 
72:16, 72:17, 72:18, 72:19, 72:20, 72:21, 72:22, 
72:23, 72:24, 72:25, 72:26, 72:27, 72:28, 72:29, 
72:30, 72:31, 72:32, 72:34, 72:33, 72:35, 72:36, 
72:37, 72:38, 72:39, 72:40, 72:41, 72:42, 72:43, 
72:44, 74:1, 75:1, 76:1, 76:2, 76:3, 77:1, 77:2, 
77:3, 79:1, 79:2, 82:1, 82:2, 83:2, 84:1, 84:2, 
84:3, 85:1, 85:2, 85:3, 85:4, 85:5, 85:6, 85:7, 

85:8, 85:9, 85:10, 85:13, 87:1, 87:2, 87:3, 87:4, 
87:6, 87:7, 87:8, 87:9, 87:10, 87:11, 88:1; 88:2, 
88:3, 89:1, 89:2, 89:3, 89:4, 89:5, 89:6, 89:7, 

89:8, 89:9, 89:10, 89:11, 90:1, 90:2, 92:1, 94:1, 
94:2, 94:3, 97:1, 97:2, 98:1, 98:2, 98:3. 

C2 Sobre obstáculos a serem 
superados 

2:1, 3:1, 24:2, 24:5. 

C3 Sobre o que os trabalhos 
esperam contribuir 

10:1, 62:6, 64:3, 83:1, 83:3, 87:5, 90:3, 98:4. 

 
C4  

Sobre quando e como 
desenvolver a Modelagem 

Matemática em sala de aula 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8; 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 45:2, 
45:3, 45:4, 45:5, 85:11, 85:12. 

 
C5 

Sobre modos de agir com vistas 
à superação de obstáculos 

 
9:3, 9:4, 24:17, 24:18. 

Fonte: Acervo dos autores. 
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Para melhor visualização das categorias, no seguinte quadro, apresentamos 

uma síntese de cada uma delas. 

 

Quadro 4: Síntese das categorias 

Categorias Síntese das categorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a formação de 
professores em 

Modelagem 
Matemática 

As unidades de significado que convergiram para esta categoria dizem da 
formação continuada de professores de Matemática em Modelagem 
Matemática, da Modelagem Matemática na formação inicial de professores 
de Matemática ou de ambas e sobre a formação inicial e continuada de 
pedagogos e formação de docentes (antigo magistério). As unidades 
ressaltam a importância e a necessidade de formação continuada em 
Modelagem para os professores da Educação Básica, além de descrever 
diversos aspectos das formações continuadas de professores de 
Matemática em Modelagem Matemática que estavam ocorrendo na época 
de publicação dos artigos ou que já haviam ocorrido, como o local (cidade, 
universidade, escola) onde ocorrem, número de professores participantes, 
duração, fases/etapas das formações e modelos (descrição e o objetivos), 
atividades específicas desenvolvidas durante a formação (descrição, como 
podem contribuir para a formação e resultados) e dificuldades. Ademais, 
as unidades apresentam indicativos de como devem ser as formações 
continuadas em Modelagem, o que elas devem priorizar e valorizar. As 
unidades também dizem das disciplinas sobre Modelagem, outros 
momentos e disciplinas da Licenciatura em Matemática em que os alunos 
tiveram contato com a Modelagem e a importância de contemplar a 
Modelagem nos cursos de formação inicial. São apresentados os objetivos, 
contexto, suas potencialidades (o que as disciplinas podem proporcionar 
os alunos), como a Modelagem é abordada nessas disciplinas, atividades 
desenvolvidas (descrição, como elas contribuem na formação dos futuros 
professores e resultados), concepções dos professores que ministram 
essas disciplinas e obstáculos que os futuros professores identificam para 
o uso da Modelagem em sala de aula. Além disso, há indicativos de como 
e em quais disciplinas a Modelagem pode ser abordada na Licenciatura em 
Matemática e o que devem priorizar. As unidades, ainda, referem-se às 
disciplinas sobre Modelagem Matemática no contexto da Pós-Graduação 
e atividades desenvolvidas (descrição e resultados) nesse contexto. As 
unidades também abordam diversos aspectos referentes a um grupo 
colaborativo, um grupo de discussões e um grupo de estudos, como, por 
exemplo, o local onde ocorrem (instituição), número e descrição dos 
participantes, objetivos dos grupos, frequência em que os participantes se 
reúnem e atividades desenvolvidas. Referem-se também à formação de 
pedagogos e à formação de docentes. Tratam de uma disciplina sobre 
Modelagem no âmbito da formação de docentes, de um curso de formação 
continuada, da importância e necessidade de formação continuada para os 
professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Ao cabo, apresentam como tem sido a formação continuada em 
Modelagem para os pedagogos e indicativos de como a Modelagem pode 
ser inserida na formação inicial e continuada de pedagogos e o que devem 
priorizar. 

 
 
 

Sobre obstáculos a 
serem superados 

As unidades de significado que convergiram para esta categoria referem-
se aos obstáculos que devem ser superados para que a Modelagem 
chegue às escolas. Como, por exemplo, a alienação ao currículo, o uso de 
modelos tradicionais e tecnicistas para o ensino de Matemática, a visão 
formalista da Matemática, a indisciplina dos alunos, o pouco tempo das 
aulas, o gosto dos professores por aulas tradicionais e o desconhecimento 
da comunidade de Modelagem sobre como os professores percebem o 
espaço escolar. 

 Continua na próxima página. 
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Continuação 
Sobre o que os 

trabalhos esperam 
contribuir 

As unidades de significado que convergiram para esta categoria 
descrevem de que forma os artigos e produtos educacionais17 citados nos 
textos lidos esperam contribuir para que a Modelagem chegue às escolas. 
Um exemplo é que o trabalho espera inspirar a outros professores de 
Matemática e que aqueles que ainda estão em formação utilizem a 
Modelagem em suas práticas de sala de aula. 

Sobre quando e como 
desenvolver a 
Modelagem 

Matemática em sala 
de aula 

As unidades de significado que convergiram para esta categoria referem-
se a encaminhamentos para desenvolver atividades de Modelagem de 
modo a superar alguma dificuldade, como, por exemplo, quando a 
dificuldade é cumprir o currículo o professor pode elaborar uma tarefa 
baseada no Caso 2 proposto por Barbosa (2001c) e selecionar temas e 
situações-problemas que convergem para um determinado saber 
matemático desejável. As unidades também explicitam como a Modelagem 
pode ser abarcada no currículo e segundo a opinião de futuros professores 
em que condições ela é possível de ser utilizada. 

Sobre modos de agir 
com vistas à 
superação de 

obstáculos 

As unidades de significado que convergiram para esta categoria dizem da 
insubordinação criativa como uma prática para que a Modelagem chegue 
às salas de aula, uma vez que pode levar à proposição de ações de 
superação aos obstáculos e dificuldades encontradas na utilização da 
Modelagem. Trata, também, da associatividade como essencial para lidar 
com a organização escolar, já que o professor precisa trocar aulas, fazer 
parcerias com outros professores, necessita de apoio da direção e dos 
colegas, além de mudar seu próprio modo de compreender o ensino e 
precisar mobilizar a mudança de estilo de pensamento dos seus colegas. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Apresentadas as categorias, seus respectivos códigos e uma síntese de cada 

categoria, na próxima seção, passaremos a apresentar a descrição de cada categoria. 

 

3.2  Descrição das Unidades de Significado 

 
A Categoria C1 – Sobre a formação de professores em Modelagem Matemática 

é composta por 232 unidades de significado que destacam a formação continuada de 

professores de Matemática em Modelagem Matemática, a Modelagem Matemática na 

formação inicial de professores de Matemática ou ambas e, ainda, a formação inicial 

e continuada de pedagogos e formação de docentes (antigo magistério).  

Acerca da importância da formação continuada em Modelagem para os 

professores da Educação Básica, são destacadas unidades que salientam: que a 

formação de professores ocupa um papel importante visto que são os docentes que 

 
17 O Produto Educacional é um objeto de aprendizagem (por ex. pequeno livro, manual de atividades, 
sequência didática, software, jogo educativo, etc.) desenvolvido com base em trabalho de pesquisa 
científica que visa disponibilizar contribuições para a prática profissional de professores da Educação 
Básica, futuros professores, professores do Ensino Superior e Formadores de professores. 
Geralmente, o produto apresenta uma proposta de ensino ou de formação de professores que foi 
desenvolvida pelo mestrando e seu orientador. Disponível em: 
http://www.dci.uem.br/profciamb/documentos-1/produto-educacional.pdf. Acesso em: 26 abr. 2021. 

http://www.dci.uem.br/profciamb/documentos-1/produto-educacional.pdf
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irão desenvolver, organizar e planejar as atividades para as práticas em sala de aula 

(89:6); e, segundo Barbosa (2001b)18, a formação de professores deve ser 

considerada como uma das questões prioritárias, se não a mais importante no âmbito 

da proposta de Modelagem no ensino (89:7). 

Ademais, a formação em Modelagem pode contribuir (38:1), favorecer (38:11), 

é relevante (72:1) e indispensável para que a Modelagem chegue às salas de aula 

(77:1), é também o maior desafio, segundo Barbosa (2001b), (85:3), precisa ser 

melhor investigada, segundo Malheiros, Almeida e Klüber (2015), (11:1); tem uma 

relação indissociável com a presença da Modelagem na Educação Básica já que para 

fazer uso da Modelagem é preciso aprender sobre essa metodologia, suas 

concepções e modos de proceder (12:1) e, segundo Bonotto, Scheller e Biembengut 

(2015), é preciso o incentivo da comunidade de Modelagem para que os professores 

invistam na sua formação continuada, que procurem fortalecer seus conhecimentos 

através de leituras e pesquisas sobre Modelagem (52:12). Há também uma unidade 

que explicita que os autores do texto têm trabalhado enfaticamente na formação de 

professores (24:4).  

Ainda sobre a formação continuada, é apresentada a necessidade da formação 

em Modelagem para os professores, segundo Ceolim e Caldeira (2015), (52:4), da 

Educação Básica (52:3) ou da rede pública, segundo Tambarussi e Klüber (2015b), 

(52:2) para que as atividades de Modelagem sejam realizadas com maior segurança 

pelos professores (52:1), uma vez que esses consideram a formação continuada 

como uma necessidade para a melhoria do trabalho pedagógico e complementação 

da formação acadêmica (52:11) e a continuidade da formação do professor faz-se 

necessária constantemente (52:9).  

Os autores dos textos lidos mencionam uma formação que está vinculada ao 

projeto de extensão Formação de Professores em Modelagem Matemática na 

Educação Matemática da Unioeste, coordenado pelo professor Dr. Tiago Emanuel 

Klüber. Ela foi iniciada em novembro do ano de 2015 em quatro municípios do estado 

do Paraná (Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Tupãssi), sendo 

composta, inicialmente, por um grupo de 34 professores da Educação Básica. 

Segundo os autores, ela permanece ativa desde então, nos três últimos municípios 

 
18 Citamos o autor, pois suas ideias foram citadas pelo trabalho publicado na CNMEM. Desse modo, a 
partir desse momento, nas descrições das categorias passaremos a citar os autores cujas ideias 
apareceram nos textos analisados e que constam nas unidades de significado. 
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mencionados, com a participação de 29 professores, sendo que destes três atuam 

como formadores (72:7). 

A formação em Foz do Iguaçu teve início no ano de 2015 em duas escolas 

estaduais (72:11 e 72:12), com encontros quinzenais, de forma intercalada nas duas 

escolas, com durabilidade de duas horas, de modo que os professores poderiam 

participar da formação durante suas horas-atividade (72:13). Vinte professores foram 

convidados para participar da formação, doze tiveram interesse em participar, no 

entanto, dois não conseguiram ajustar seus horários de aula por lecionarem em outras 

instituições de ensino (72:14).  

Há também menções sobre outro curso de formação continuada em 

Modelagem Matemática, realizado em 2016, que contou com a participação de oito 

professores do ensino fundamental I e II (24:7). As unidades 9:1 e 9:2 são de um curso 

de formação cujo objetivo foi discutir as potencialidades de implementação da 

Modelagem nas salas de aula da Educação Básica, no qual os professores cursistas 

propuseram elaborar atividades de Modelagem relacionadas aos temas (conteúdos) 

que eles estavam desenvolvendo na época. 

Em relação à duração das formações, temos: quatro encontros (24:7) iniciaram 

em 2015 e permanecem ativas (71:3 e 72:7). Essas formações que perduram têm 

como diferencial ocorrer em um tempo maior buscando intensidade e engajamento 

específico (TAMBARUSSI; KLÜBER, 2015a) em relação à Modelagem (71:4). Em 

relação às fases/etapas e modelos das formações, uma das formações possui quatro 

etapas interdependentes (71:6 e 72:10).  

A primeira fase propõe a inserção dos professores num ambiente em que 

possam rever, descrever, explorar, compartilhar e negociar os seus constructos 

pessoais, bem como suas teorias implícitas (71:6 e 72:41). A segunda fase propõe 

que os participantes desenvolvam atividades de Modelagem em situações simuladas 

de sala de aula que terão como objetivo familiarizar os professores da Educação 

Básica com atividades de Modelagem, sem que teorias sobre essa tendência tenham 

sido previamente trabalhadas (71:6 e 72:42). Na terceira fase, os professores serão 

incentivados a refletir sobre as atividades de Modelagem desenvolvidas no interior do 

grupo, estabelecendo comparações com leituras sobre o mesmo tema (72:43) e 

elaborar atividades de Modelagem coletivamente (71:6). Ao fim, a quarta fase propõe 

que os participantes desenvolvam em sala de aula e relatem sua experiência ao grupo 
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de formação (KLÜBER et. al., 2015) (71:6 e 72:44). 

Há unidades que foram destacadas por apontarem para o modo pelo qual a 

formação continuada dá-se: a formação continuada trata-se de um modelo de 

formação misto, assim chamado por constituir-se de distintas estratégias de formação 

concebidas a partir de adequações às sugestões dadas por García (1999), no capítulo 

intitulado ‘Desenvolvimento Profissional dos Professores’ de seu livro “Formação de 

Professores para uma mudança educativa” (72:8). Esse modelo de formação busca 

privilegiar os depoimentos e as manifestações espontâneas dos professores e é 

constituído de quatro fases não lineares que visam "[...] estabelecer uma formação 

continuada e permanente que supere os modelos casuais, esporádicos e lineares" 

(KLÜBER et al., 2015, p. 2) (72:9). A formação propicia que os participantes construam 

ou aumentem seus vínculos profissionais e, ainda, sintam-se pertencentes a essa 

formação, responsabilizando-se uns pelos outros no que se refere à participação na 

formação e ao desenvolvimento das Modelagem em sala de aula (CARARO, 2017) 

(71:5). 

Há também uma formação no estilo "tradicional" em que os professores 

sentavam-se e ouviam o que os formadores diziam a respeito da Modelagem. Os 

formadores perceberam que o modelo de formação tradicional pouco acrescentou aos 

professores e esses não saíram do curso dispostos a utilizar a Modelagem nas suas 

aulas (24:7). 

Há unidades que foram destacadas, pois explicitam resultados de uma meta-

análise realizada sobre as formações continuadas realizadas no âmbito de pesquisas. 

Segundo os autores do texto lido, as formações continuadas no âmbito de pesquisas: 

pressupõem que a Modelagem possui um potencial para formar o professor (38:4); 

ocorrem dentro de uma efemeridade e pautada em Modelagem Matemática 

disciplinares, com data marcada para começar e terminar (38:5); buscam “discutir, 

“auxiliar”, “socializar” conhecimentos sobre essa tendência aos professores, o que 

pode indicar que os pesquisadores também estão preocupados em formar os 

professores em Modelagem (38:6); apresentam ausência de reflexões mais detidas 

sobre o modo de formar em Modelagem (38:9); formam em Modelagem pela própria 

Modelagem, centrando-se nela mesma como fundamento e princípio formativo 

(38:10); propiciam um ambiente dialógico de trocas, colaboração e interação entre os 

professores e alunos e que os professores podem (re)elaborar seus saberes iniciais 
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num processo de troca de experiências (38:12); apontam a importância de contemplar 

a Modelagem nos cursos de formação inicial e continuada, em razão de que não é 

comum a formação em Modelagem para professores da Educação Básica (38:13); 

não explicitam o modelo de formação assumido (38:15).  

Em relação às atividades desenvolvidas no âmbito das formações, na 

Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na Educação 

Matemática no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, foram 

desenvolvidas, na ordem apresentada, as seguintes atividades: 

• Apresentação da proposta de formação aos professores participantes e 

esses puderam expor suas expectativas com a formação e suas compreensões sobre 

a Modelagem (72:15); 

• Discussões sobre currículo escolar, prática pedagógica, planejamento e 

tendências da Educação Matemática com a intenção de levar os professores a 

refletirem sobre os seus constructos pessoais e suas teorias implícitas visando a uma 

retomada explícita desses constructos quando da inserção prática e teórica da 

Modelagem no contexto da formação (72:16); 

• Desenvolvimento de uma atividade de Modelagem em uma perspectiva 

fechada (72:17); 

• Desenvolvimento de duas atividades de Modelagem elaboradas pelos 

professores formadores em coautoria com colegas do grupo de pesquisa ao qual 

pertenciam (72:18); 

• Elaboração e implementação de atividades de Modelagem Matemática no 

contexto do grupo e em sala de aula (72:19); 

• Aprofundamento dos conhecimentos teóricos por meio de leituras e 

estabelecimento de paralelos entre o que dizia a literatura sobre a Modelagem e as 

experiências vivenciadas com ela no contexto do grupo de formação (72:20 e 72:21); 

• Desenvolvimento da estratégia intitulada "Árvores Ordenadas" (GARCÍA, 

1999), que é uma técnica que pode ser utilizada no âmbito da formação de modo a 

dar “[...] início a um processo de diálogo com os professores em que se lhes pede que 

justifiquem as suas decisões e que pensem como transformar uma árvore de 

conteúdos num esquema de ensino” (GARCÍA, 1999, p. 161) (72:22, 72:23, 72:24, 

72:25, 72:26, 72:27, 72:28, 72:29, 72:31, 72:32). Essa estratégia visava levar os 

professores a refletir sobre o trabalho com a Modelagem na escola (72:5) e o objetivo 
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de incentivar os professores a expor suas compreensões e realizar reflexões acerca 

de temas relacionados ao exercício da docência como prática pedagógica, 

planejamento, currículo, entre outros (72:6). 

Nas unidades 72:37 e 72:38, vê-se que o desenvolvimento da estratégia 

“Árvores Ordenadas” é apontado como o que pode contribuir 1) para que sejam 

realizadas discussões e reflexões que giram em torno de como inserir a Modelagem 

Matemática no contexto escolar, de forma efetiva; e 2) para a instauração de espaços 

que favoreçam a reflexão por parte dos professores de Matemática acerca de suas 

práticas pedagógicas, tomando o trabalho com a Modelagem como um 

encaminhamento possível de ser adotado e potencialmente promissor no que diz 

respeito, destacadamente, à aprendizagem da Matemática pelos seus  alunos. 

Enquanto resultados e conclusões a respeito do desenvolvimento da estratégia 

“Árvores Ordenadas” na formação vê-se que: os professores participantes 

consideraram a tarefa desafiadora, mas de muita relevância (72:30), houve mudanças 

nas compreensões acerca da Modelagem e do trabalho com ela na sala de aula 

durante o processo de formação continuada (72:33 e 72:39); os professores 

participantes passaram a tomar a Modelagem como uma prática possível de ser 

desenvolvida na escola (72:34); os professores estavam preocupados em continuar 

ministrando suas aulas de forma tradicional (72:35); o fato dos professores estarem 

inseridos no grupo fez com que se sentissem seguros, isto é, fortaleceu suas 

convicções em relação à possibilidade de adoção da Modelagem às suas práticas 

pedagógicas (72:36 e 72:39). 

Outra atividade realizada no âmbito de uma formação continuada foi o 

desenvolvimento de uma atividade de Modelagem no contexto da Formação 

Continuada de Professores de Matemática na Educação Matemática (71:2) em 

Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná (71:1, 71:7, 71:8). Há também menções ao 

desenvolvimento de uma atividade de Modelagem na Educação Básica por três 

professores participantes da Formação Continuada de Professores de Matemática na 

Educação Matemática – Grupo de Foz do Iguaçu, pois as práticas da formação 

envolveram, dentre outras questões, a elaboração partilhada de atividades de 

Modelagem para a implementação em sala de aula (83:2). 

Quanto às dificuldades das formações, está a de fazer com que os professores 

assumam a Modelagem Matemática em sala de aula (BARBOSA, 2001b; SILVEIRA, 
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2007; BIEMBENGUT, 2009) (38:3), uma vez os professores conhecem as 

metodologias, participam dos cursos e estão cansados de fazer cursos no mesmo 

formato, mesmo assim, poucos aplicam nas suas aulas aquilo que trabalharam nos 

cursos (24:15 e 24:16). Ademais, um grande desafio para a formação em Modelagem 

é a participação dos professores nas formações continuadas, seja por disponibilidade 

de tempo ou pela falta de vontade de participar de cursos que, muitas vezes, pouco 

acrescentam à sua formação ou, até mesmo, pelo desinteresse em voltar a estudar 

(24:14). 

Isso posto, em nossa compreensão, há indicativos de como devem ser as 

formações continuadas em Modelagem, o que elas devem priorizar e valorizar. É 

relevante que sejam valorizadas estratégias de formação que superem os 

encaminhamentos estritamente ligados à Modelagem ou apenas teóricos, que se 

distanciam das necessidades formativas específicas dos professores e sejam, por 

outro lado, priorizadas ações que tomem os contextos particulares de trabalho dos 

professores e suas preferências pedagógicas como pontos de partida. Mais que isso, 

que lhes permitam refletir acerca das compreensões que vão se instaurando e 

modificando durante o processo contínuo de formação e que essas os auxiliem a 

superar os desafios sejam pessoais ou mesmo institucionais que se interpõe à adoção 

da Modelagem as suas práticas pedagógicas (72:40). 

Segundo Nóvoa (1999), não é necessário apenas pensar em um novo 

programa de formação, mas refletir sobre algo que situe o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos professores, construir lógicas de formação que valorizem a 

experiência como aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como professor 

principiante, como professor titular e como professor reformado (24:9). É necessário 

propiciar espaços de debate que permitam a troca e a colaboração entre os 

professores, inscrever rotinas de funcionamento, modos de decisão e práticas 

pedagógicas que apelem à corresponsabilização e à partilha entre colegas (NÓVOA, 

1999) (24:10), instaurando o diálogo com os professores e, principalmente, entre os 

professores (24:11).  

Klüber et al. (2015), Tambarussi (2015), Mutti (2016), Martins (2016), Cararo 

(2017) (72:2) e Klüber (2017) reiteram a importância da abertura de espaços coletivos 

de discussão que permitam aos professores vivenciar experiências com a Modelagem 

estabelecendo paralelos com seus contextos particulares de trabalho e sendo 
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incentivados a repensar a própria ação pedagógica (72:2, 72:36 e 85:4). Logo, as 

formações devem contribuir para que aconteçam mudanças nas práticas dos 

professores (38:14). Para além da “aquisição” de conhecimentos teóricos sobre as 

vantagens provenientes do trabalho com a Modelagem na escola, no âmbito da 

formação em Modelagem, é relevante que os professores sejam inseridos em um 

ambiente em que possam, por meio de estratégias específicas de formação, e não 

apenas da Modelagem, refletir sobre a possibilidade de torná-la uma prática constante 

em suas aulas, tomando como eixos disparadores de reflexão suas próprias ações 

pedagógicas, seus interesses e seus alunos (72:4). 

 Segundo Mayer, Caldeira e Malheiros (2013), formar professores em 

Modelagem significa pensar que existem concepções teóricas e práticas, sendo que 

essa última deve considerar aspectos relacionados à Matemática de modo que ela 

possa ser incorporada à sala de aula como uma ferramenta para compreensão e 

tomada de decisão na realidade vivida pelos estudantes e professores, fazendo uso 

ou não das tecnologias (77:2). Já, segundo Pires (2002), há a necessidade de 

superação de modelos de formação que priorizam encaminhamentos quase que 

exclusivamente teóricos, que desprezam a prática como importante fonte de 

conteúdos da formação, sendo a transmissão de informação praticamente a única 

estratégia usada no processo de ensino de modo que a aprendizagem é entendida 

como assimilação passiva de informações (72:3). 

 Ainda em relação ao que deve ser considerado no âmbito das formações 

continuadas, percebe-se a necessidade de cuidar para que as formações em 

Modelagem Matemática não se centrem nela mesma como principal fundamento e 

princípio formativo (38:17), mas, sim, de implementar (também) formações que sejam 

independentes de pesquisas, conforme é indicado por Klüber (2017) (38:16). Além 

disso, as formações em Modelagem devem dar atenção ao tempo necessário para os 

professores sentirem-se mais habituados para desenvolver Modelagem em suas 

aulas (38:7), à importância de um acompanhamento do pesquisador-formador ao 

professor no contexto da sala de aula (BARBOSA, 2004a; TAMBARUSSI; KLÜBER, 

2014a) (38:8) e a necessidade relatada pelos professores de possuírem mais 

conhecimento sobre a Modelagem para propor com maior segurança atividades dessa 

natureza aos seus alunos (52:10). 

 Para Mayer, Caldeira e Malheiros (2013), é necessário que os cursos de 
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formação de professores proponham aos professores formar grupos para que eles 

deixem de ser meros depositários de informação em suas práticas pedagógicas, 

utilizando apenas aulas expositivas e explicativas, e passem a desenvolver em sala 

de aula uma dinâmica mais participativa, integrativa e criativa (77:3). Igualmente, há 

a necessidade de implementação de novas formações e reestruturação das 

formações que já existem, em particular, das formações continuadas de professores 

(5:1, 38:2 e 24:8), reflexão sobre o processo formativo (11:4) e articulação da teoria e 

prática na formação de professores em Modelagem (11:5) para que a Modelagem 

chegue às escolas. 

Identificamos também, na categoria 1, menções às disciplinas sobre 

Modelagem Matemática no contexto da Pós-Graduação (82:1, 76:1, 90:1, 62:1, 42:1, 

94:1, 74:1, 64:1). Entre as atividades desenvolvidas nas disciplinas podemos citar: 

desenvolver uma atividade de Modelagem em sala de aula da Educação Básica 

(82:2), elaboração de uma atividade de Modelagem (64:2); modelar alguma situação 

do cotidiano para o trabalho final da disciplina (76:2 e 94:3), realizar uma atividade de 

Modelagem encaminhada de acordo com o terceiro momento proposto por Almeida e 

Dias (2004) (42:2) após já terem vivenciado atividades de 1° e 2° momentos de 

familiarização segundo Almeida, Silva e Vertuan (2012) (90:2); e desenvolver 

atividades de Modelagem (90:1, 42:1, 94:1 e 94:2). 

Enquanto resultados dessas atividades desenvolvidas é apontado que os 

professores estão mais preparados para utilizar a Modelagem como alternativa 

pedagógica, pois, durante a disciplina do mestrado, aprimoraram seus conhecimentos 

teóricos (62:2). A professora regente da turma, por estar acompanhada de um colega 

que conhece mais a teoria, sentiu-se segura para propor a atividade utilizando uma 

alternativa pedagógica de ensino diferente da habitual e acredita ser possível 

desenvolver atividades de Modelagem com seus alunos (62:4).  

O desenvolvimento da atividade de Modelagem foi importante para os 

estudantes de pós-graduação, uma vez que proporcionou vivenciar a utilização da 

Matemática para compreender uma situação cotidiana, bem como os fez pensar em 

como poderiam trabalhar uma proposta de Modelagem em sala de aula, fazendo-os 

perceber o quanto é importante para a formação de um professor vivenciar 

experiências para poder aprimorar sua prática docente (76:3). Essa experiência com 

atividades de Modelagem possibilitou aos professores perceber que com mais 
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experiência de sala de aula podem auxiliar professores mais novos no uso de 

metodologias nas aulas de Matemática. Em contrapartida, esse professor mais 

experiente ao auxiliar o professor mais novo tem a oportunidade de refletir e 

acrescentar a sua prática novas experiências e formas de ensinar (62:5), que os pós-

graduandos tiveram a oportunidade de "aprender sobre a Modelagem Matemática, 

aprender por meio da Modelagem Matemática, ensinar usando a Modelagem 

Matemática" (ALMEIDA; SILVA, 2015, p. 8) (62:3). 

Os autores dos textos lidos mencionam o Grupo Colaborativo em Modelagem 

Matemática (GCMM) (88:2), que é composto por 15 membros: professores de 

universidades estaduais e federais do estado da Bahia, estudantes da Licenciatura 

em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e professores 

da Educação Básica que se reúnem nas escolas, nas quais os membros do grupo 

trabalham, a cada quinze dias (88:3). Assim, uma atividade de Modelagem surgiu a 

partir da parceria com o grupo, no qual os membros podem apresentar inquietações 

e interesses em trabalhar com determinados temas em sala de aula, planejando e 

elaborando tarefas por meio da colaboração (88:1). 

O Grupo de Discussões sobre Modelagem na Educação Matemática 

(GDMEM), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (89:1), também foi 

mencionado nos textos lidos. O grupo é de participação voluntária e é composto por 

estudantes de Licenciatura e de Pós-Graduação e por professores da Educação 

Básica e Superior, no segundo semestre de 2016, o grupo era composto por 10 

membros (89:2). As reuniões do grupo acontecem quinzenalmente sendo que, a cada 

semestre, o dia de encontro é definido de forma a atender ao maior número de 

interessados (89:3).  

O GDMEM foi criado em 2011 e é coordenado por Jussara de Loiola Araújo 

(89:4). O objetivo desse grupo são os estudos teóricos e o desenvolvimento de 

atividades práticas, ambos com foco na Modelagem Matemática segundo a Educação 

Matemática (89:5) e, deste modo, em um relato, descrevem o planejamento 

colaborativo de uma atividade de Modelagem segundo a Educação Matemática 

Crítica desenvolvida pelos integrantes do GDMEM (89:9). O grupo apresenta-se como 

uma possibilidade de formação de professores em Modelagem por meio de um grupo 

colaborativo (89:8). 

Ainda, em relação aos grupos, o Grupo de estudos sobre Modelagem 
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Matemática na Educação Matemática (24:1) reúne-se no Instituto Federal do Paraná, 

campus de Irati (24:3) mensalmente (24:13). Participam do grupo seis professores da 

Educação Básica (24:6), sendo duas professoras de Matemática do 5º ano, três do 6º 

ano e uma professora de História e a doutoranda em Educação e professora do 

Ensino Médio que organizou o grupo realizado em 2017 (24:12). O grupo buscou 

aprofundar as discussões sobre Modelagem Matemática, viabilizar sua prática 

amparada na reflexão coletiva entre as professoras, de modo a contribuir com a 

formação docente e com o fortalecimento dos professores enquanto grupo (24:19). 

Identificamos, na categoria C1, no que concerne à formação inicial, as 

disciplinas sobre Modelagem na Licenciatura em Matemática (6:2, 85:1, 61:1, 51:1, 

84:1, 45:6, 56:1 e 98:1). Os objetivos dessas disciplinas são: analisar as relações dos 

modelos matemáticos com as ciências; discutir a aplicação e a introdução de 

conteúdos matemáticos via atividades de Modelagem; elaborar e testar hipóteses 

matemáticas e não matemáticas (56:4); refletir sobre a implantação (contribuições, 

limites e possibilidades) de atividades de Modelagem no âmbito da aprendizagem de 

conteúdos matemáticos da Educação Básica e da Educação Superior (56:4 e 45:7); 

tornar os futuros professores aptos a superar as dificuldades e tensões na 

implementação de atividades de modelagem matemática em sala de aula (85:2); focar 

nos modelos matemáticos voltados para a Educação Básica (56:2); elaborar modelos 

matemáticos de situações inicialmente não matemáticas utilizando ferramentas do 

ensino superior (56:3); discutir a Modelagem Matemática na Educação Matemática do 

ponto de vista teórico e prático, visando contribuir para a formação do futuro 

professor/pesquisador de Matemática (84:2); vivenciar experiências de aprender com 

tecnologias e Modelagem, cujo objetivo é fazer com que o futuro professor sinta-se 

seguro e confortável ao incorporá-las à sua práxis (85:6 e 85:7); conhecer a 

Modelagem Matemática; e, por fim, pensar seu uso na sala de aula da Educação 

Básica (98:2). 

Outros momentos e disciplinas da Licenciatura em Matemática em que os 

alunos tiveram contato com a Modelagem também aparecem nas unidades: 

realização de microensinos (45:10), na prática de estágio curricular supervisionado 

(45:10, 45:19, 75:1, 87:1), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (45:15), disciplina 

de Cálculo Diferencial e Integral II (66:1) e disciplina de Equações Diferenciais 

Ordinárias (45:13). 
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Em relação ao contexto da disciplina de Modelagem, em um dos textos lidos, a 

disciplina é explicitada como uma Comunidade de Prática (CoP) em que as práticas 

dos seus membros – pesquisadora, professor regente e futuros professores – 

advindas de outras comunidades a que pertencem influenciaram sua constituição 

(6:3). O domínio da CoP foi a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação 

Matemática (6:4). Nesse âmbito, há unidades de significado que foram destacadas 

por apontarem como a Modelagem é abordada nas disciplinas, entre as quais 

podemos citar: por meio da integração curricular, na perspectiva de Blum e Niss 

(1991), visto que se ensina Modelagem por meio da prática de atividades de 

Modelagem, sejam elas propostas pelo professor ou pelos alunos (45:12, 45:17 e 

45:24); e por meio da alternativa de combinação (BLUM; NISS, 1991), visto que as 

aulas compreendem atividades de Modelagem para introduzir os conceitos 

matemáticos ou para fomentar o uso de determinadas leis físicas (45:13, 45:17 e 

45:24). 

Em relação às contribuições das disciplinas aos alunos, é apontado que: o 

trabalho de conclusão de curso pode proporcionar momentos para que graduandos 

façam atividades de Modelagem e que ensinem Matemática utilizando-as (45:15); os 

alunos desenvolvedores do TCC aprendem a fazer Modelagem (45:18); o estágio 

curricular supervisionado, trabalhos de conclusão de curso e disciplinas específicas 

de Modelagem Matemática podem auxiliar os alunos na aprendizagem dessa 

tendência e no desenvolvimento de competências de Modelagem (45:27); a prática 

do estágio curricular supervisionado e o TCC são oportunidades para que os alunos, 

além de aprenderem a fazer Modelagem, iniciem sua familiarização com a prática 

docente, utilizando-a (45:22); a disciplina de Modelagem Matemática proporciona ao 

aluno de graduação em Matemática a oportunidade de perceber o conteúdo 

matemático de forma natural, reforçando a utilidade desses conteúdos,  estimulando 

a interação entre os alunos e a troca de informações, permitindo, por fim, que o  aluno 

desenvolva a capacidade de compreender e modelar futuramente problemas que 

exijam  raciocínios análogos aos necessários para o desenvolvimento da atividade 

(67:2). 

Além disso, a familiarização dos futuros professores de Matemática com 

atividades de  Modelagem em diferentes momentos da formação inicial pode colaborar 

tanto para o seu uso, com vistas ao ensino e a aprendizagem de Matemática, quanto 
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com vistas à aprendizagem da própria Modelagem (45:26). Almeida e Dias (2003), ao 

discutirem a introdução de práticas que envolvam a Modelagem Matemática nos 

cursos de Licenciatura em Matemática, admitem que essas práticas viabilizam aos 

futuros professores experiências que, possivelmente, podem fundamentar suas 

práticas profissionais (87:3). 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas no Estágio Curricular 

Supervisionado, os alunos acabam por adaptar atividades de Modelagem Matemática 

presentes na literatura para desenvolver em sala de aula, pois eles mesmos ainda 

estão se familiarizando com tal alternativa pedagógica (45:19). Por sua vez, no 

Trabalho de Conclusão de Curso, além da elaboração da atividade de Modelagem, é 

solicitado ao aluno a utilização de tal atividade para uma prática docente a ser 

realizada com alunos da Educação Básica (45:14 e 45:16).  

Relativamente às disciplinas sobre Modelagem, destacam-se unidades que 

apresentam as atividades desenvolvidas. Dentre tais atividades têm-se: leituras e 

debates sobre os trabalhos de alguns dos principais autores, tais como Biembengut e 

Hein  (2007), Bassanezi (2002), Barbosa, Caldeira e Araújo (2007), Burak (2010b) e 

Barbosa  (2004b) (85:8), Almeida, Silva e Vertuan (2012), Burak (2004), Biembengut 

e Hein (2002) e Bassanezi (1999) para discutir com a turma as diferentes concepções 

existentes sobre Modelagem na Educação Matemática (87:7); atividades de 

Modelagem conforme o Caso 2 proposto por Barbosa (2004b) (85:2) e conforme os 

demais casos (85:10); trabalhos que seguem as etapas sugeridas por Burak (2010b) 

para o encaminhamento das atividades de Modelagem (85:9); elaboração e 

desenvolvimento de uma atividade de Modelagem (87:1, 87:6, 87:8, 50:1, 61:2, 45:8, 

66:1, 79:1, 97:1; 98:1); orientadas pelo livro intitulado “Modelagem Matemática no 

Ensino” (BIEMBENGUT; HEIN, 2002), Burak (2004) e Barbosa (2004b) (87:9); 

aplicação de uma atividade de Modelagem em uma turma da Educação Básica e 

apresentação dos resultados na forma de seminário (84:3); discussões sobre a 

literatura nacional e internacional de Modelagem e interação dos alunos com 

atividades de Modelagem, atuando como alunos propriamente ditos e também como 

professores que desenvolvem tais atividades (84:2); desenvolvimento de atividades 

de Modelagem considerando os três momentos de familiarização dos alunos com as 

atividades (51:1); atividade final realizada tendo como pressuposto o caso 3 de 

Barbosa (2004b) e também o momento 3 de Almeida e Dias (2004) e de Almeida, 
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Silva e Vertuan (2012) (56:5). 

Essas atividades podem contribuir para a formação dos futuros professores, 

pois, conforme as unidades que destacamos, elas contribuem para o desenvolvimento 

de uma visão de que há outras maneiras de se ensinar e aprender matemática e que 

os alunos, nessa perspectiva, são colocados lado a lado com os professores, como 

corresponsáveis de sua formação, sendo requeridas atitudes mais críticas e ativas na 

resolução de problemas (98:3). Dessa forma, os licenciandos puderam reconhecer o 

potencial dessa tendência para contribuir na contextualização dos processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática (87:10), já que a adaptação de atividades de 

Modelagem Matemática pode auxiliar na familiarização dos estagiários com a 

Modelagem, na elaboração de planos de aula e na efetivação de práticas docentes 

que visem, também, familiarizar alunos da Educação Básica com essas atividades 

(45:20). Houve, também, o envolvimento dos estudantes com a Modelagem, 

constituindo um espaço de experimentação, servindo para futuras reflexões quanto 

ao tipo de ensino ao qual se deseja oferecer (66:1) e a atividade realizada com o 

objetivo de aprender a fazer Modelagem Matemática (45:11). 

Enquanto resultados dessas atividades, destacamos que: os licenciandos 

discutiram tanto acerca do conteúdo que envolveu a atividade como sobre questões 

sociais, culturais e econômicas (87:11); os alunos (futuros professores) 

compreenderam a importância de dispor de outras alternativas de ensino, como a 

Modelagem, de modo a propiciar um processo de aprendizagem com significados e 

mais instigante para os alunos (97:2); os licenciandos refletiram sobre a relevância de 

desenvolverem atividades de Modelagem ainda na formação inicial de professores 

como possibilidade para o desenvolvimento de práticas futuras no contexto da 

Educação Básica (87:2); os alunos reconhecem o excesso de conteúdos curriculares 

previstos para um ano letivo e argumentam que a demanda de tempo ao desenvolver 

atividades de Modelagem é grande e impede o cumprimento do currículo (6:9); a 

atividade de  Modelagem refletiu na constituição da identidade profissional do futuro 

professor (66:2); a experiência da atividade de Modelagem forneceu subsídios a fim 

de preparar o futuro docente na sua atividade docente (79:2); a Modelagem foi bem 

aceita pelos licenciandos, que se mostraram muito receptivos em inseri-la em suas 

práticas futuras (85:13); a experiência com a atividade de Modelagem oportunizou aos 

futuros professores vivenciar uma nova tendência para o Ensino de Matemática, que 
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só havia sido apresentada a eles teoricamente (75:1); as dificuldades apresentadas 

pelos alunos estão associadas, principalmente, à formulação de problemas 

matemáticos a partir de situações reais (45:9). 

Sobre as concepções dos professores que ministraram a disciplina de 

Modelagem, uma unidade destacada aponta que os professores apresentam 

concepções acerca da Modelagem como sendo uma tendência de ensino. Acabam 

dando enfoque aos conteúdos da Educação Básica por os considerarem prioridade 

em cursos de licenciatura em matemática, ignorando o quanto ela pode e deve 

contribuir para a formação de professores não só no ensino básico, mas também 

como facilitadora para a aprendizagem no Ensino Superior (TEODORO; CEOLIM, 

2016) (67:1). 

Uma unidade destacada apresenta obstáculos que os futuros professores – 

recém-formados que tiveram a experiência com Modelagem Matemática na formação 

inicial, por meio de disciplinas específicas do curso, em Universidades públicas 

paranaenses – identificam para o uso da Modelagem em sala de aula como a  

insegurança do professor em um ambiente de aprendizagem menos previsível em 

termos de práticas matemáticas dos alunos e resistências a mudanças nas suas 

práticas pedagógicas, como o fator institucional, marcado por demandas curriculares 

(6:1). Além disso, há indicativos de como e em quais disciplinas a Modelagem pode 

ser abordada na Licenciatura em Matemática e o que devem priorizar.  

• A Modelagem pode ser significada na Licenciatura em Matemática a partir 

de seu uso, seja enquanto conteúdo, seja enquanto veículo, mas, principalmente, pela 

ênfase na aprendizagem de Modelagem para o ensino e a aprendizagem de 

Matemática (45:23);  

• A identidade dos sujeitos com a Modelagem pode se desenvolver a partir 

dos três momentos de familiarização, propostos por Almeida e Dias (2004), bem como 

por meio de suas experiências com atividades de Modelagem desenvolvidas em 

disciplinas de Modelagem e em disciplinas de Matemática que requerem tal uso, no 

Estágio Supervisionado ou em Trabalhos de Conclusão de Curso (45:28);  

• As formações de professores em Modelagem necessitam de experiências 

nos dois domínios: como aluno e como professor (BARBOSA, 2004a) (11:3 e 87:4);  

• A Modelagem deve ser contemplada na identidade docente do licenciando 

em Matemática (45:25); 
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• São essenciais o desenvolvimento de atividades de Modelagem, práticas 

supervisionadas e outras que estabelecem a relação entre a Licenciatura e a 

Educação Básica (6:14);  

• Necessidade da inserção da Modelagem, “[...] em disciplinas como o Estágio 

Supervisionado, onde é comum discutir-se as concepções de ensino” (VIDOTTI; 

KATO, 2014, p. 16) (11:2);  

• Para que o licenciado em Matemática desenvolva atividades de Modelagem 

em sala de aula é preciso que ele tenha oportunidades de vivenciar, desenvolver e 

formular atividades de Modelagem (45:1);  

• Essas (BARBOSA, 2001b; KLUBER, 2017; BIEMBENGUT, FARIA, 2009) e 

outras pesquisas apontam a necessidade de se trabalhar com Modelagem na 

formação de professores a fim de torná-los aptos a superar as conhecidas dificuldades 

e tensões na implementação de atividades de Modelagem em sala de aula (85:5);  

• Almeida e Dias (2003) tratam sobre a importância dos futuros professores 

terem momentos formativos e perspectivas otimistas a partir da modelagem, para que 

essa tendência da Educação Matemática tenha mais adeptos e chegue mais 

efetivamente às salas de aula (89:10);  

• Expansão das práticas de professores conforme a possibilidade de trabalho 

interdisciplinar com Modelagem (BLUM; NISS, 1991) (45:21); 

• Importância de os futuros professores terem experiências no planejamento 

de atividades de Modelagem (89:11); 

• A reflexão sobre o processo formativo agrega à formação inicial do professor 

elementos que podem subsidiá-lo no desenvolvimento de atividades de Modelagem 

na prática pedagógica (11:4);  

• Articulação da teoria e prática na formação de professores em Modelagem 

como subsídios para sua efetivação (11:5). 

Algumas unidades apontaram que, no discurso dos professores, foram 

identificadas necessidades: de se ter melhor entendimento das concepções de 

Modelagem (52:5); de estarem mais preparados para convencerem-se da importância 

da Modelagem (52:6); da importância de maior compreensão da concepção de ensino 

e aprendizagem (52:7); de ter melhor conhecimento de como trabalhar com a 

Modelagem na escola (CEOLIM; CALDEIRA, 2015) (52:8). 

As unidades referentes à formação de pedagogos e à formação de docentes 
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revelaram: uma disciplina sobre Modelagem no âmbito da formação de docentes, na 

qual os futuros professores estudam as possibilidades de um trabalho com a 

Modelagem no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem da Matemática na 

Educação Básica (60:1); um curso de Modelagem Matemática ministrado a 

pedagogos professores atuantes nos anos iniciais (12:3) com duração de três horas, 

com discussão teórica e com uma vivência baseada nos casos 1 e 2 propostos por 

Barbosa (2001a) (12:8); a importância da Modelagem na formação continuada (12:4); 

a necessidade de pensar no papel da formação do professor para que a Modelagem 

seja inserida na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (18:1); a 

necessidade de maiores investimentos e maior cuidado com a formação inicial e 

continuada de professores atuantes no Ensino Fundamental I (92:1), de modo a 

oportunizar aos docentes reflexões teóricas e práticas sobre as experiências com 

Modelagem (18:2). 

Além disso, as unidades apresentam como têm sido as formações continuadas 

em Modelagem para os pedagogos. Os cursos de formação continuada têm 

acontecido de forma rápida e pontual corroborando com o argumento de Tambarussi 

e Klüber (2014b) sobre o aligeiramento das práticas com Modelagem vividas nos 

cursos de formação (12:7). Como exposto por Gatti e Barreto (2009, p. 200), a 

formação continuada tem deixado de ser um aprimoramento profissional para ser uma 

“formação compensatória destinada a preencher lacunas da formação inicial” (12:5).  

Também há indicativos de como a Modelagem pode ser inserida na formação 

inicial e continuada de pedagogos e o que devem priorizar. Por certo, é indicado o 

trabalho com a Modelagem por meio de oficinas, atividades de pesquisa e extensão, 

experiência em estágio supervisionado na formação inicial de pedagogos (12:11 e 

12:6) e na forma de curso em disciplinas de natureza teórico-metodológica, com foco 

na Matemática, por exemplo (12:10 e 12:6). Os cursos de formação de pedagogos 

necessitam de maior amplitude, tanto no aspecto teórico quanto prático, pois as visões 

e concepções de Matemática necessitam ser reconstruídas pelos pedagogos (12:2).  

A formação continuada de pedagogos em Modelagem pode acontecer através de 

discussões sobre a práticas com Modelagem em sala de aula, rodas de conversa, 

estudos de texto, entre outras práticas (12:9).  

A seguir, apresentamos algumas das unidades de significado que compõe a 

primeira categoria. 
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Quadro 5: Algumas unidades de significado que compõe a C1 - Sobre a formação de professores em 
Modelagem Matemática 

Código  Unidade de significado Ideia nuclear 

24:3 Grupo de estudos sobre Modelagem Matemática na 
Educação Matemática realizado no Instituto Federal do 
Paraná Campus de Irati. 

Formação continuada em 
Modelagem na forma de grupo 
de estudos. 

52:3 Necessidade de formação continuada em Modelagem 
Matemática para os professores da Educação Básica. 

Necessidade de formações 
continuadas em Modelagem. 

61:1 Disciplina de Modelagem Matemática de um curso de 
Licenciatura em Matemática. 

Disciplina sobre Modelagem no 
contexto da formação inicial de 
professores de Matemática. 

72:8 A Formação Continuada de Professores em Modelagem 
Matemática na Educação Matemática trata-se de um 
modelo de formação misto, assim chamado por 
constituir-se de distintas estratégias de formação 
concebidas a partir de adequações às sugestões dadas 
por García (1999), no capítulo intitulado 
‘Desenvolvimento Profissional dos Professores’ de seu 
livro “Formação de Professores para uma mudança 
educativa”. 

Modelo de formação 
continuada sobre Modelagem. 

87:2 A experiência permitiu aos licenciandos refletir sobre a 
relevância de desenvolver atividades de Modelagem 
ainda na formação inicial de professores como 
possibilidade para o desenvolvimento de práticas futuras 
no contexto da Educação Básica. 

Resultados sobre o 
desenvolvimento de atividades 
de Modelagem na formação 
inicial de professores. 

90:1 Atividade de Modelagem desenvolvida em uma 
disciplina ofertada em um programa de pós-graduação 
de uma universidade pública do estado do Paraná. 

Atividade de Modelagem 
desenvolvida no contexto da 
pós-graduação. 

92:1 Necessidade de maiores investimentos e maior cuidado 
com a formação inicial e continuada de professores 
atuantes no Ensino Fundamental I da Educação Básica 
no que tange à implementação da Modelagem em sala 
de aula. Afirmação baseada em Martens e Klüber 
(2016). 

Necessidade de investimentos 
e cuidado com a formação 
inicial e continuada de 
pedagogos e com a formação 
de docentes (antigo 
magistério). 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

A categoria C2 – Sobre obstáculos a serem superados é constituída por quatro 

unidades de significado e explicita obstáculos que devem ser superados para que a 

Modelagem chegue às escolas. Como a alienação ao currículo (2:1), o uso de 

modelos tradicionais e tecnicistas para o ensino de Matemática, a visão formalista da 

Matemática (3:1), a indisciplina dos alunos, o pouco tempo das aulas, o gosto dos 

professores por aulas tradicionais (24:2) e o desconhecimento da comunidade de 

Modelagem de como os professores percebem o espaço escolar (24:5). Assim, 

apresentamos no Quadro 6 as unidades de significado que compõe a segunda 

categoria. 
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Quadro 6: Unidades de significado que compõe a C2 – Sobre obstáculos a serem superados 
Código Unidade de significado Ideia nuclear 

2:1 Para ocorrer mudanças nos métodos de ensino da 
Matemática, é preciso buscar superar a alienação ao 
currículo presente no âmbito educacional. Afirmação 
baseada em Burak (2004). 

Obstáculo que precisa ser 
superado para que a 
Modelagem chegue às salas de 
aula. 

3:1 A preocupação com a prática de Modelagem na sala de 
aula está intimamente ligada à necessidade de 
superação dos modelos tradicionais e tecnicistas e da 
visão formalizada de Matemática presente no ensino de 
Matemática. 

Obstáculos que precisam ser 
superados para que a 
Modelagem chegue às salas de 
aula. 

24:2 Para que a Modelagem chegue à escola, é preciso lidar 
com os desafios da indisciplina, do tempo de aula e do 
gosto dos professores por aulas tradicionais. 

Obstáculos que precisam ser 
superados para que a 
Modelagem chegue às salas de 
aula. 

24:5 Para que possamos levar a Modelagem como estratégia 
metodológica para a Educação Básica, é necessário 
conhecer o espaço escolar, ou melhor, conhecer como 
os professores da Educação Básica percebem esse 
ambiente. 

Obstáculo que precisa ser 
superado para que a 
Modelagem chegue às salas de 
aula. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

A terceira categoria aberta, C3 – Sobre o que os trabalhos esperam contribuir, 

é composta por oito unidades de significado que descrevem de que forma os trabalhos 

publicados na X CNMEM e os produtos educacionais, citados nesses textos, esperam 

contribuir para que a Modelagem chegue às escolas. Então, os trabalhos esperam 

contribuir com: o ensino e a aprendizagem de Matemática uma vez que o relato foi 

escrito para professores(as) de Matemática que não acreditam no impacto positivo 

que as tendências da Educação Matemática podem refletir em sala de aula; a 

formação inicial e continuada de professores de Matemática (62:6); a reafirmação da 

importância de desenvolver atividades de Modelagem Matemática ainda na formação 

inicial de professores; a socialização de uma prática que pode despertar em (futuros) 

professores o interesse pelo desenvolvimento de atividades de Modelagem 

Matemática (87:5); os professores de Matemática que podem se inspirar na atividade 

de Modelagem relatada e adaptá-la para desenvolvê-la com alunos do Ensino Médio 

ou então elaborar outras atividades de Modelagem como alternativa pedagógica 

envolvendo outras temáticas da realidade (90:3); a evidenciação da necessidade de 

se pensar e levar para a sala de aula atividades como a apresentada no relato (98:4); 

os futuros professores de Matemática e aqueles que já o são, que, porventura, 

estejam interessados em iniciar o trabalho com Modelagem ou mesmo em dar 

continuidade a ele, já que a atividade relatada pode, se devidamente adequada aos 

contextos particulares de trabalho de cada professor, ser tomada como uma sugestão 
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para o trabalho com a Modelagem Matemática na escola (83:1); o incentivo a outros 

professores a também buscarem a Modelagem como uma alternativa pedagógica, não 

como única e melhor que outras, mas como uma possibilidade dentre tantas já 

presentes na literatura em Educação Matemática (64:3); a inspiração a outros 

professores de Matemática, e também àqueles que ainda estão em formação, a 

utilizarem a Modelagem em suas práticas de sala de aula (83:3); e os professores de 

Matemática que terão como material de consulta um produto educacional, que 

consiste em projetos de Modelagem, cuja problemática estava relacionada à poluição 

da água ou do ar, para uma turma de licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância (10:1). A seguir, apresentamos as unidades de significado que constituem a 

terceira categoria. 

 

Quadro 7: Unidades de significado que compõe a C3 - Sobre o que os trabalhos esperam contribuir 

Código Unidade de significado Ideia nuclear 

10:1 Produto educacional como material de consulta para os 
professores de Matemática que consiste em projetos de 
Modelagem, cuja problemática estava relacionada à 
poluição da água ou do ar, para uma turma de licenciatura 
em Matemática, na modalidade a distância. 

O produto educacional 
como material de consulta 
para os professores. 

62:6 Espera-se que o trabalho contribua com o ensino e 
aprendizagem da Matemática ao estabelecer um relato para 
os professores de Matemática que desacreditam no impacto 
positivo que as tendências da Educação Matemática podem 
refletir em sala de aula. É com base nesse olhar que 
esperam contribuir com a formação inicial e continuada de 
professores de Matemática. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

64:3 Espera-se que o trabalho incentive outros professores a 
também buscarem a Modelagem como uma alternativa 
pedagógica, não como única e melhor que outras, mas como 
uma possibilidade dentre tantas outras já presentes na 
literatura em Educação Matemática. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

83:1 O relato visa contribuir, ao menos minimamente, com futuros 
professores de Matemática, e aqueles que já o são, que 
porventura estejam interessados em iniciar o trabalho com 
Modelagem ou mesmo em dar continuidade a ele. Os 
autores pontuam isso, pois essa atividade pode, se 
devidamente adequada aos contextos particulares de 
trabalho de cada professor, ser tomada como uma sugestão 
para o trabalho com a Modelagem na escola. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

83:3 Os autores esperam com esse trabalho inspirar outros 
professores de Matemática, e aqueles que ainda estão em 
formação, a utilizarem a Modelagem em suas práticas de 
sala de aula. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

 

Continua na próxima página. 
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 Continuação. 

87:5 Os autores consideram ser importante a produção do artigo, 
tanto para reafirmar a importância de desenvolver atividades 
com Modelagem Matemática ainda na formação inicial de 
professores quanto por socializar uma prática que pode 
despertar em (futuros) professores o interesse pelo 
desenvolvimento de atividades investigativas dessa 
natureza. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

90:3 Os autores acreditam que professores de Matemática 
poderão adaptar a atividade de modo a desenvolvê-la com 
alunos do Ensino Médio ou mesmo que sirva de inspiração 
para a elaboração de atividades de Modelagem como 
alternativa pedagógica envolvendo outras temáticas da 
realidade. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

98:4 Os autores evidenciam a necessidade de se pensar e levar 
para a sala de aula atividades como a apresentada no relato. 

O trabalho como uma forma 
de contribuição para que os 
professores desenvolvam 
atividades de Modelagem 
em sala de aula. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

A categoria C4 – Sobre quando e como desenvolver a Modelagem Matemática 

em sala de aula é constituída por 14 unidades de significado que se referem a 

encaminhamentos para desenvolver atividades de Modelagem de modo a superar 

alguma dificuldade, como a Modelagem pode ser abarcada no currículo e em que 

condições ela é possível de ser utilizada, segundo futuros professores. Logo, permitir 

que os alunos façam a escolha do tema da atividade de Modelagem é um fator de 

tensão para o professor, pois ele pode se ver desafiado com um tema desconfortável, 

o qual não possui nenhuma familiaridade ou ainda que não gere problemas nos quais 

o saber matemático previsto encaixe-se. Assim, os professores, nessas situações, 

podem optar por desenvolver atividades conforme os Casos 1 e 2 propostos por 

Barbosa (2001c) (85:11). Quando a dificuldade é cumprir o currículo, o professor pode 

elaborar uma tarefa baseada no Caso 2 proposto por Barbosa (2001c) e selecionar 

temas e situações-problemas que convergem para um determinado saber matemático 

desejável (85:12).  

As atividades de Modelagem podem ser abarcadas no currículo segundo as 

alternativas propostas por Blum e Niss (1991). Segundo a alternativa de separação, a 

Modelagem é usada em projetos extracurriculares (6:5 e 45:2). A alternativa de 

combinação refere-se ao uso de aspectos associados à Modelagem para introduzir 

ou aplicar conceitos matemáticos (6:6 e 45:3). A alternativa de integração curricular 

propõe que os problemas das atividades de Modelagem devem conduzir a conteúdos 
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do currículo da série escolar ou da disciplina (6:7 e 45:4). Por fim, a alternativa 

interdisciplinar pressupõe um trabalho organizado por professores de diferentes áreas 

e, nesse contexto, a Matemática não seria vista isolada, mas como parte integradora 

de outras disciplinas (6:8 e 45:5) por meio das atividades de Modelagem. 

Segundo futuros professores, a Modelagem é possível de ser desenvolvida em 

sala de aula quando: o professor puder prever que matemáticas poderão surgir com 

a atividade de Modelagem (6:10); a turma está sob condução de professores efetivos, 

pois estes têm maiores condições que estagiários ou suplentes (6:11); os conceitos 

matemáticos já são conhecidos pelos alunos, isto é, já foram ensinados anteriormente 

em aulas tradicionais, assim a Modelagem serviria para aplicar esses conceitos (6:12); 

e a turma for adequada em termos de participação (6:13). Para concluir a descrição 

dessa categoria, apresentamos no quadro a seguir as unidades de significado que 

compõe a quarta categoria. 

 

Quadro 8: Unidades de significado que compõe a C4 - Sobre quando e como desenvolver a 
Modelagem Matemática em sala de aula 

Código Unidade de significado Ideia nuclear 

6:5 Alternativa da separação: as atividades de Modelagem 
podem ser abarcadas no currículo se forem incluídas em 
atividades extracurriculares (BLUM; NISS, 1991). 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

6:6 Alternativa da combinação: as atividades de Modelagem 
podem ser abarcadas no currículo se as usarmos para 
introduzir conceitos matemáticos ou aplicar conceitos 
conhecidos (BLUM; NISS, 1991). 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

6:7 Alternativa da integração curricular: as atividades de 
Modelagem podem ser abarcadas no currículo se os 
problemas conduzirem a conteúdos do currículo daquela 
série escolar ou daquela disciplina (BLUM; NISS, 1991). 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

6:8 Alternativa interdisciplinar integrada: as atividades de 
Modelagem podem ser abarcadas no currículo se houver 
integração entre atividades extra matemáticas e 
matemáticas em uma estrutura curricular interdisciplinar 
(BLUM; NISS, 1991). 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

6:10 Segundo os futuros professores (sujeitos da pesquisa), a 
Modelagem é passível de ser utilizada quando o professor 
puder prever que matemáticas poderão surgir com a 
atividade de Modelagem. 

Condições para 
desenvolver atividades de 
Modelagem em sala de 
aula. 

6:11 Segundo os futuros professores (sujeitos da pesquisa), o 
desenvolvimento de atividades de Modelagem deve ocorrer 
sob condução de professores efetivos, pois estes têm 
maiores condições que estagiários ou suplentes. 

Condições para 
desenvolver atividades de 
Modelagem em sala de 
aula. 

6:12 Segundo os futuros professores (sujeitos da pesquisa), a 
Modelagem deve ser usada depois de aulas tradicionais 
para aplicar conceitos já conhecidos, ensinados 
anteriormente. 

Condições para 
desenvolver atividades de 
Modelagem em sala de 
aula. 

 

 Continua na próxima página. 
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 Continuação. 

6:13 Segundo os futuros professores (sujeitos da pesquisa), a 
Modelagem pode ser usada quando a turma for adequada 
em termos de participação. 

Condições para 
desenvolver atividades de 
Modelagem em sala de 
aula. 

45:2 Para a inserção da Modelagem em sala de aula, Blum e Niss 
(1991) propõem a alternativa de separação que se refere ao 
uso de atividades de Modelagem em projetos 
extracurriculares. 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

45:3 Para a inserção da Modelagem em sala de aula, Blum e Niss 
(1991) propõem a alternativa de combinação que se refere 
ao uso de aspectos associados à Modelagem e às 
aplicações em sala de aula a fim de introduzir conceitos 
matemáticos. 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

45:4 Para a inserção da Modelagem em sala de aula, Blum e Niss 
(1991) propõem a alternativa de integração curricular que se 
refere ao uso de situações-problema e ao tratamento de 
conceitos matemáticos decorrente delas. 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

45:5 Para a inserção da Modelagem em sala de aula, Blum e Niss 
(1991) propõem a alternativa interdisciplinar que pressupõe 
um trabalho organizado por professores de diferentes áreas, 
e, nesse contexto, a Matemática não seria vista isolada, mas 
como parte integradora de outras disciplinas. 

Modo de abarcar as 
atividades de Modelagem 
no currículo. 

85:11 Envolver os alunos na escolha do tema é um fator de tensão 
para o professor, pois ele pode se ver desafiado em um tema 
desconfortável, que não possui nenhuma familiaridade ou, 
ainda, que não gere problemas nos quais o saber 
matemático previsto encaixe-se. Assim, os Casos de 
Barbosa 1 e 2 podem ser utilizados pelo professor para 
trabalhar nessas situações. 

Encaminhamentos para 
desenvolver atividades de 
Modelagem de modo a 
superar alguma dificuldade 

85:12 Visando cumprir currículos no caso 2 proposto por Barbosa 
(2004b), o professor pode selecionar temas e situações-
problemas que convergem para um determinado saber 
matemático desejável. 

Encaminhamentos para 
desenvolver atividades de 
Modelagem de modo a 
superar alguma dificuldade 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

A quinta e última categoria, C5 – Sobre modos de agir com vistas a superação 

de obstáculos, é composta por quatro unidades de significado que indicam a 

insubordinação criativa e a associatividade como modos de agir para que a 

Modelagem chegue às salas de aula (9:3 e 24:18). Isso se dá, uma vez que a 

insubordinação pode levar à proposição de ações de superação aos obstáculos e a 

dificuldades encontradas na utilização da Modelagem em sala de aula (9:4) e a 

associatividade revela-se essencial para lidar com a organização escolar já que o 

professor precisa trocar aulas, fazer parcerias com outros professores, necessita de 

apoio da direção e dos colegas, além de mudar seu próprio modo de compreender o 

ensino e mobilizar a mudança de estilo de pensamento dos seus colegas (24:17). A 

seguir, apresentamos as unidades de significado que constituem essa categoria. 
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Quadro 9: Unidades de significado que compõe a C5 – Sobre modos de agir com vistas à superação 
de obstáculos. 

Código Unidade de significado Ideia nuclear 

9:3 A insubordinação criativa pode contribuir com a possível 
implementação da Modelagem em sala de aula. 

A insubordinação criativa como 
um modo de agir para que a 
Modelagem chegue às escolas. 

9:4 A insubordinação criativa como uma prática que pode 
levar à proposição de ações de superação. 

A insubordinação criativa como 
um modo de agir com vistas a 
superar obstáculos para a 
inserção da Modelagem na 
escola. 

24:17 Para lidar com a organização escolar, o professor 
precisa trocar aulas, fazer parcerias com outros 
professores, necessita de apoio da direção e dos 
colegas, além de mudar seu próprio modo de 
compreender o ensino e mobilizar a mudança de estilo 
de pensamento dos seus colegas (associatividade). 

A associatividade como um 
modo de agir com vistas a 
superar obstáculos para a 
inserção da Modelagem na 
escola. 

24:18 A associatividade revela-se essencial para que a 
Modelagem chegue à sala de aula. 

A associatividade como um 
modo de agir para que a 
Modelagem chegue às escolas. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Expostas as descrições, na sequência, apresentamos as interpretações das 

categorias abertas. 

 

3.3 Interpretação das categorias abertas 
 

3.3.1 Categoria C1 – Sobre a formação de professores em Modelagem 

Matemática  

 

A categoria C1 – Sobre a formação de professores em Modelagem Matemática 

revela que a ação mais focada pela comunidade de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática tem sido a formação continuada, uma vez que ela pode 

contribuir, favorecer, é relevante e indispensável para que a Modelagem chegue às 

salas de aula. Em outras palavras, isso revela um discurso de preocupação em 

relação à formação continuada em Modelagem visto que ela pode contribuir para fazer 

com que os professores adotem a Modelagem.  

Segundo Tambarussi e Klüber (2014b), as pesquisas com enfoque na 

formação continuada em Modelagem são recentes, sendo destacadas, mais 

intensivamente, a partir do ano de 2005, dado que a primeira foi publicada em 2001. 

Os autores interpretam que “[...] há, portanto, um movimento que se volta de modo 

mais sistemático sobre as relações entre a Modelagem Matemática e Formação de 

Professores de Matemática” (TAMBARUSSI; KLÜBER, 2014b, p. 223). Além disso, 
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de acordo com Matioli (2019), a formação continuada tem sido mais discutida, pois 

ela é vista como um modo de preencher as lacunas deixadas pela formação inicial. 

Mostrou-se, nas unidades de significado dessa categoria em relação às 

formações continuadas realizadas no âmbito de pesquisas, que essas pressupõem 

que a Modelagem possui potencial para formar o professor, ocorrem dentro de uma 

efemeridade e pautadas em Modelagem Matemática disciplinares com data marcada 

para começar e terminar e não explicitam o modelo de formação assumido. 

Ademais, nas unidades, explicitaram-se dificuldades em relação às formações 

continuadas, porque essas não conseguem fazer com que os professores assumam 

a Modelagem em sala de aula. Segundo elas, os professores conhecem as 

metodologias, participam dos cursos e estão cansados de fazer cursos no mesmo 

formato, mesmo assim, poucos aplicam nas suas aulas aquilo que trabalharam nos 

cursos. Segundo Mutti (2020), isso ocorre,  

 

[...] porque os aspectos teóricos que balizam os modelos de formação e as 
estratégias de implementação a eles alinhadas, quase sempre se mostram 
externos aos professores e muitas vezes, destituídos da liberdade 
mencionada nesse artigo [liberdade essa relacionada a levar as atividades de 
Modelagem para a sala de aula quando os professores decidirem] (MUTTI, 
2020, p. 163, inserção nossa). 

 

As unidades que apresentam indicativos de como devem ser as formações 

continuadas em Modelagem mostram que elas devem superar os encaminhamentos 

estritamente ligados à Modelagem ou apenas teóricos; que se distanciam das 

necessidades formativas específicas dos professores; que devem ser pensadas para 

além da “aquisição” de conhecimentos teóricos sobre as vantagens provenientes do 

trabalho com essa tendência na escola; que não devem centrar-se na Modelagem 

como principal fundamento e princípio formativo e devem ser implementadas 

(também) independentes de pesquisas, conforme é indicado por Klüber (2017)19. 

 Os destaques revelam que há, por parte da comunidade de Modelagem, 

reconhecimento de que as formações não têm contribuído para que os professores 

adotem a Modelagem. Além disso, apontam razões para tal fato e isso corrobora com 

 
19 Essa ideia significa que as formações devem operar sem a necessidade de estarem vinculadas às 
pesquisas formais. Caso estejam vinculadas, elas devem continuar ocorrendo mesmo com o término 
das pesquisas, uma vez que o foco deve ser a formação e não apenas a realização de pesquisas. 
Segundo Klüber e Tambarussi (2017b), existe “a necessidade de tornar a formação independente da 
pesquisa, de constituir núcleos de formação em Modelagem que possam nutrir a pesquisa, mas que 
possam continuar independentemente dela” (p. 579). 
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os indicativos de que há necessidade de reestruturar o processo de formação docente. 

Em relação a isso, mostrou-se, nas unidades, uma formação continuada e 

permanente que tem como diferencial ocorrer nas escolas em que os professores 

lecionam, durante suas horas-atividade. Também, apresenta um modelo misto de 

formação constituído de quatro fases não lineares que tem como referencial García 

(1999) e baseia-se em estratégias específicas de formação.  

 

Além de a formação em Modelagem Matemática se propor a ter caráter 
permanente, ela possibilita a reflexão sobre a ação do professor, uma 
negociação entre suas concepções e o embasamento teórico e, ainda, uma 
forma de apoio profissional desencadeada pelos próprios colegas, numa 
relação horizontal, onde nenhum é considerado o expert em determinado 
assunto, mas sim, são colaboradores naquilo que mais conhecem. 
(CARARO, 2017, p. 152) 

 

Essa formação revela que há iniciativas da comunidade de Modelagem em 

realizar formações que se baseiem em referenciais específicos de formação 

continuada de professores e não apenas sobre Modelagem. Ou seja, trata-se de uma 

iniciativa que toma outra direção em relação aos modelos de formação já 

implementados pela comunidade, que pavimentaram possibilidades, mas, apesar de 

legítimos, tornam-se insuficientes para dar conta da complexidade das relações 

humanas envolvidas nos processos de formação. Com isso, abre-se um novo 

indicativo de pensar a complexidade das formações como um todo, inclusive essa que 

busca outra direção. 

Para mais, a formação continuada e permanente vai de encontro com as 

formações continuadas de professores que se revelam dependentes da pesquisa. Ela, 

por sua vez, constitui-se, como indicado por Klüber e Tambarussi (2017b), como um 

núcleo de formação em Modelagem que nutre a pesquisa, porém, continua 

independentemente dela. Desta maneira, a iniciativa de buscar estabelecer um ou 

mais modelos eficazes de formação continuada de professores em Modelagem pode 

evidenciar o interesse dos pesquisadores em superar os desafios do trabalho com a 

Modelagem na escola. 

Está explicito que o modelo de formação misto, que está em atividade por mais 

de cinco anos, apresenta-se consistente e relevante para os professores, conforme 

relatado por diversas pesquisas que a tomaram como foco de estudo (CARARO, 

KLÜBER, 2016; MUTTI, MARTINS, KLÜBER, 2017; MUTTI et al., 2018; MUTTI, 

KLÜBER, 2018; SANTOS, 2019; MUTTI, 2020). Desse modo, esperamos que essa 



86 
 

formação inspire outras ações e iniciativas que podem amparar os professores no que 

concerne às dificuldades e aos obstáculos manifestados por eles próprios ao inserirem 

a Modelagem às suas práticas (MATIOLI, 2019).   

Também, nas unidades, há menções a um grupo colaborativo, um grupo de 

discussões e um grupo de estudos sobre Modelagem Matemática na Educação 

Matemática. Esses grupos reúnem professores da Educação Básica e do Ensino 

Superior e futuros professores e mostram-se como iniciativas tanto em relação à 

formação inicial quanto à formação continuada de professores de Matemática em 

Modelagem Matemática, posto que há a elaboração de atividades de Modelagem 

colaborativamente e viabilização de sua prática amparada na reflexão coletiva. 

Nesse sentido, Klüber (2017) defende “[…] a criação de grupos de base, que 

acolham, acompanhem, estudem, e sejam efetivamente coletivos de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática e não apenas grupos que estudam e falam 

sobre” (p. 10). Por sua vez, a pesquisa de Martins et al. (2018) ao investigar o que os 

artigos discutem sobre Formação de Professores em Modelagem Matemática na 

Educação Matemática, sobre o sentido que os professores participantes atribuem aos 

grupos de estudo em que estão inseridos obtiveram resultados que  

 

[...] revelaram a existência de benefícios associados à inserção dos 
professores em grupos de estudos construídos no interior de contextos de 
formação em Modelagem. Entre eles destacam-se a possibilidade de 
construção de laços de amizade que podem fazer com que os professores 
sintam-se confortáveis, no sentido de que o grupo se mostra para eles um 
lócus de acolhimento e suporte, destacadamente quando objetivam trabalhar 
com a Modelagem em suas salas de aula. Nesse caso, o grupo revela-se 
para esses professores como um contexto em que podem buscar amparo 
para sanar as dúvidas e minimizar as ansiedades inerentes ao trabalho com 
uma tendência que talvez se distancie de suas práticas habituais. (MARTINS 
et al., 2018, p. 451) 

 

 Embora existam iniciativas diferentes no contexto da formação continuada, 

corroboramos com Matioli (2019) que  

 

[...] não é impróprio afirmar que há pouca convergência em relação a teorias 
fortes ou estruturadas sobre formação de professores [na comunidade de 
Modelagem], uma vez que a escassez de produção, o “rodízio” entre grupos, 
o diálogo descontinuado com a literatura, enseja um reinício ou reincidência 
sobre a Modelagem Matemática, ela-mesma, sem focar a formação-
continuada-de-professores-em-modelagem (MATIOLI, 2019, p. 119, grifo 
da autora, inserção nossa). 
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Isso pode ser verificado nas unidades que revelaram dois cursos de curta 

duração. Um, no estilo tradicional privilegiando a transmissão de conhecimento pelos 

formadores em que eles reconhecem que os professores não passaram a desenvolver 

Modelagem em suas salas de aula e, outro, que buscava discutir as potencialidades 

de implementação da Modelagem nas salas de aula da Educação Básica. Porquanto, 

ao mesmo tempo que vemos iniciativas diferentes das já praticadas pela comunidade 

no âmbito das formações continuadas, ainda parece existir uma resistência quanto a 

abandonar as formações no estilo tradicional. Nesse sentido, concordamos com 

Matioli (2019) de que “é necessário que a comunidade avance no sentido de garantir 

uma certa estabilidade teórica no que se refere à formação de professores em 

Modelagem” (p. 119). 

Para além disso, quando refletimos sobre os referenciais utilizados pelos 

autores dos textos da X CNMEM, no sentido de buscar por modelos de formação 

(indicativos de como devem ser as formações continuadas), analisamos que o fato de 

esses dialogarem com pesquisadores que dizem sobre a formação em geral (embora 

com menos frequência do que com os autores da formação em Modelagem) pode 

revelar um movimento de reconhecimento de que formar o professor em Modelagem 

solicite ir além da própria Modelagem. Isto é, buscar contribuições de estratégias de 

formação não exclusivamente pautadas na elaboração e no desenvolvimento de 

práticas de Modelagem.  

Sobre a formação continuada no âmbito da pós-graduação, as unidades 

revelam que a Modelagem tem sido abordada no formato de disciplinas. Por um lado, 

essa presença como disciplina revela o fortalecimento e reconhecimento da 

Modelagem, mas, por outro, mostra-nos a necessidade de refletir sobre as formas 

como ela tem sido implementada no âmbito dos cursos de pós-graduação. De acordo 

com as unidades, as estratégias de formação são exclusivamente pautadas na 

elaboração e no desenvolvimento de práticas de Modelagem; o que pode revelar uma 

crença implícita dos formadores de que “fazer” Modelagem favorece que os 

professores venham a desenvolvê-la em sala de aula (TAMBARUSSI; KLÜBER, 

2014a) ou tão somente que “fazer” Modelagem é necessário, mesmo que não 

suficiente, para favorecer o desenvolvimento de atividades deste tipo na escola 

básica. Nesse sentido, como já foi indicado e reconhecido pela comunidade de 

Modelagem na Educação Matemática, esse tipo de estratégia não garante que a 
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Modelagem chegue às escolas, logo é preciso repensar como a Modelagem pode ser 

inserida nos cursos de pós-graduação de modo que a Modelagem possa efetivamente 

ser adotada pelos professores. 

Na categoria C1, também há discussões sobre a Modelagem Matemática na 

formação inicial de professores de Matemática que revelaram que a Modelagem é 

abordada no formato de disciplinas e o contato dos futuros professores com a 

Modelagem dá-se por meio da leitura de textos sobre as concepções de Modelagem 

e do desenvolvimento de atividades de Modelagem. Diante desse cenário, 

consideramos essencial apresentar a prática de formação dos cursos de Licenciatura 

em Matemática discutida na literatura e buscar entender o que as disciplinas sobre 

Modelagem representam no contexto do curso todo. 

Após 86 anos da criação do primeiro curso de Matemática, segundo a 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM, 2013), o curso de licenciatura 

em Matemática, 

 

ainda é muito parecido com o primeiro curso de Matemática, criado na 
Universidade de São Paulo (USP), em 1934. Na maioria das instituições, as 
disciplinas ainda são agrupadas em conteúdo específico e conteúdos 
pedagógicos, com tendência a valorizar mais o primeiro grupo que o segundo, 
mesmo em se tratando da formação do professor de Matemática e não do 
bacharel em Matemática (SBEM, 2013, p. 3-4). 

 

Corroborando, Klüber (2017) afirma que as práticas de formação de 

professores em Modelagem no âmbito da formação inicial partilham das abordagens 

amplamente reconhecidas na formação de professores de Matemática. Em outros 

termos, prioriza-se as disciplinas de conteúdo específico e põe-se em segundo plano 

as disciplinas de conteúdo pedagógico, pois, “salvo iniciativas pontuais, essa é a 

tônica dos cursos de formação de professores de Matemática” (KLÜBER, 2017, p. 5). 

Diante da valorização das disciplinas de conteúdo específico, as disciplinas 

sobre Modelagem que compõem as disciplinas de conteúdo pedagógico, de acordo 

com as ideias apresentadas nos parágrafos anteriores, são postas em segundo plano 

e isso nos remete a refletir sobre a presença das disciplinas sobre Modelagem nas 

grades curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática do Brasil. Matioli 

(2019) realizou uma busca simples na internet pelas grades curriculares de cursos de 

Licenciatura em Matemática de Universidades Públicas de alguns estados brasileiros, 

de modo a visualizar a presença da Modelagem Matemática como disciplina 
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obrigatória ou optativa nas respectivas grades20 e apresentou o quadro a seguir. 

 

Quadro 10: Presença da Modelagem na grade curricular 

Universidade Obrigatória Optativa Não há Ano21 

UFRJ   X 2003 

USP  X  2006 

UFBA   X 2009 

UFMG   X 2014 

Unicamp X   2015 

UFMS   X 2018 

UFSC   X 2018 

UFPR   X 2018 

Fonte: (MATIOLI, 2019, p. 101). 

 

Ao analisar o quadro, Matioli (2017) afirma que se percebe, de uma forma geral, 

a tímida presença da Modelagem Matemática como disciplina na grade curricular das 

Universidades Públicas no Brasil. Além disso, pode-se dizer que a Modelagem, assim 

como as outras tendências da Educação Matemática, talvez acabe sendo 

contemplada no interior de outras disciplinas de cunho pedagógico, resultando em um 

escasso período dedicado às questões práticas da sala de aula. 

 

Diante disso, e a partir da análise da grade curricular das universidades 
apresentadas no quadro [...], parece haver fortes indícios de que a estrutura 
da grade curricular das licenciaturas no Brasil ainda está fortemente atrelada 
ao formato 3+1 [...], no qual há menor ênfase aos conteúdos didáticos, como 
por exemplo as tendências da Educação Matemática, mais especificamente 
a Modelagem Matemática (MATIOLI, 2019, p. 101). 

 

Desse modo, quando há especificamente uma disciplina sobre Modelagem, 

segundo Klüber (2017), o contato dos professores em formação inicial com a 

Modelagem acontece no âmbito de uma disciplina tomada, na maior parte das vezes, 

equivocadamente como apenas uma disciplina de conteúdo pedagógico ou como uma 

disciplina que enfoca a aprendizagem de modelos da Matemática e um acréscimo 

com textos sobre as concepções de Modelagem – como se mostrou em algumas das 

unidades sobre os objetivos das disciplinas sobre Modelagem na Licenciatura em 

Matemática. Outrossim, Mutti (2016) afirma que essas disciplinas sobre Modelagem 

no contexto da graduação possuem carga horária limitada e a resolução de atividades 

 
20 Segundo a autora, as universidades foram escolhidas aleatoriamente no sentido de apresentar uma 
amostra das grades curriculares das Universidades Públicas Brasileiras. Ressalta que esta busca 
procurou evidenciar apenas algumas universidades dentre tantas outras existentes nestes e nos outros 
estados brasileiros. 
21 Refere-se ao ano da grade curricular analisada. 
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de Modelagem dão-se de forma pontual, isto é, “[…] o trabalho com a resolução de 

atividades de Modelagem acontece, no entanto, não é disponibilizado aos professores 

um acompanhamento posterior, que dê suporte para que consigam integrar essas 

atividades a sua prática” (MUTTI, 2016, p.100-101).  

Já, segundo Oliveira (2016), as disciplinas estão alocadas, geralmente, nos 

últimos anos dos cursos de Licenciatura, por conta das limitações dos estudantes 

(conhecimentos) e são oportunizadas durante um curto espaço de tempo.  

 

Nesse sentido, como as disciplinas são apresentadas, na maioria dos casos, 
apenas no último ano dos cursos, os estudantes podem não ter a 
oportunidade de envolverem-se com a Modelagem de modo que possam 
perceber, agendar e estudar sobre os aspectos que emergem da própria 
experiência, em um tempo razoável. Assim, essas atividades de formação 
podem ser passageiras no contexto desse processo formativo, ainda que as 
práticas prevaleçam sobre a teoria (OLIVEIRA, 2016, p. 109). 

 

Ademais, “[...] não basta apresentar a Modelagem Matemática aos professores 

de forma teórica, ou mesmo prática, faz-se necessário discutir aspectos que 

implicitamente são fatores importantes no que diz respeito à adoção ou não dessa 

tendência em sala de aula” (CARARO, 2017, p. 143). 

Outros momentos e disciplinas da Licenciatura em Matemática em que os 

alunos tiveram contato com a Modelagem também apareceram nas unidades: na 

realização de microensinos, na prática de estágio curricular supervisionado, no TCC, 

na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II e na disciplina de Equações 

Diferenciais Ordinárias. Essas unidades indicam que o contato dos licenciandos com 

a Modelagem acontece em curtos espaços de tempo em que os estudantes, muitas 

vezes, refletem pouco por conta do período de envolvimento com a Modelagem.  

Tendo isso em vista, o contato com a Modelagem na realização da prática de 

estágio curricular supervisionado e no TCC depende da escolha do aluno ou do 

professor orientador, o que se pressupõe que um deles já tenha conhecimento sobre 

ela e que tenha disposição em desenvolvê-la em sala de aula ou pesquisá-la. No que 

diz respeito às disciplinas de conteúdo específico, como as citadas nas unidades, o 

desenvolvimento de atividades de Modelagem foca a aprendizagem de modelos da 

Matemática.  

As unidades relevam, por outro lado, que os futuros professores mostram-se 

receptivos em inserir a Modelagem em suas práticas futuras, entretanto, a 

identificação de obstáculos para o uso da Modelagem em sala de aula sobressai-se. 
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Esse tema vem sendo discutido por diversos pesquisadores da área em diferentes 

épocas (BURAK, 2006; OLIVEIRA, 2010; SILVEIRA, CALDEIRA, 2012; MAGNUS, 

2012; CEOLIM, 2015), o que indica que as dificuldades apontadas pelos professores 

ao implementarem a Modelagem às suas práticas permanecem com o passar do 

tempo. A repetição dessa temática de pesquisa, que continua por mais de uma 

década, segundo Matioli (2019), leva-nos a algumas indagações:  

 

[...] sendo a Modelagem uma prática considerada promissora no que diz 
respeito ao ensino e aprendizagem da Matemática, por que questões 
relacionadas aos obstáculos ainda permanecem como foco de pesquisa entre 
os pesquisadores? Por que essas dificuldades ainda permanecem entre os 
professores? (MATIOLI, 2019, p. 99).  

 

Segundo a autora, “a permanência da menção a esses obstáculos, ainda que 

tenham ocorrido distintas iniciativas voltadas à formação de professores em 

Modelagem, talvez revelem que o foco das pesquisas ainda incide sobre a Modelagem 

e não sobre o professor que a desenvolve na escola” (MATIOLI, 2019, p. 99). 

Conquanto, sob outro olhar, questionamo-nos se, de fato, as disciplinas de 

Modelagem estão sendo capazes de possibilitar o desenvolvimento de práticas 

futuras com essa tendência para que futuros professores de Matemática 

implementem-na em sua ação docente. 

Oliveira (2016) afirma que essas práticas não estão chegando à Educação 

Básica, mesmo quando os licenciandos tornam-se professores e vão atuar nesse 

contexto. Por isso, indaga, “o que isso pode revelar, sobre a formação?” (p. 129). 

Segundo o autor, revela-se que a formação pode não estar contribuindo para o 

trabalho com a Modelagem em sala de aula. Contudo, ainda que a formação não 

defina o uso da Modelagem pelos futuros professores com os alunos, o contexto em 

que estão inseridos reflete na visão deles sobre a Modelagem, o ensino, a 

aprendizagem, a Matemática e outros aspectos da Educação (OLIVEIRA, 2016). E, 

assim, entendemos que já é um diferencial a presença da Modelagem como disciplina 

nos cursos de Licenciatura, como se mostraram nas unidades. 

Nossa reflexão sobre o que se revelou indica uma necessidade de se pensar 

outros modelos de formação para os cursos de Licenciatura em Matemática para que 

a Modelagem deixe de ser episódica. Essa presença como disciplina revela o 

fortalecimento e reconhecimento da Modelagem, mas, também, mostra-nos a 

necessidade de refletir sobre as formas como ela tem sido implementada no âmbito 
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dos cursos. 

Em outra direção das práticas de formação inicial, temos as Comunidades de 

Prática (CoPs) que estão presentes em algumas unidades dessa categoria. Segundo 

as unidades, uma Comunidade de Prática (CoP) foi constituída na disciplina de 

Modelagem na Licenciatura em Matemática e essa comunidade, conforme Braz 

(2017), tem revelado ocorrência de aprendizagens sobre Modelagem Matemática 

como sobre 

 

• Formas de se propor a tarefa de Modelagem – casos 1, 2 e 3 (BARBOSA, 
2004b). 

• Organização do ambiente da aula – em pequenos grupos para favorecer 
maior interação entre professor-alunos e alunos. 

• Relação professor-aluno – o papel do professor é descentralizado e o 
aluno emerge como protagonista. 

• O que é Modelagem – forma de abordar Matemática por meio de relações 
com o dia a dia. 

• Inserção da Modelagem na Educação Básica – envolve o rompimento e o 
descumprimento do currículo. 

• Motivos para (não) usar Modelagem nas aulas de Matemática – i) 
favoráveis: motiva os alunos, desperta o processo investigativo; ii) 
desfavoráveis: demanda tempo; causa incertezas ao professor; iii) quando 
usar: deve ser usada sob condições específicas da turma, do professor e da 
tarefa (BRAZ, 2017, p. 223). 

 

Desse modo, evidencia-se a necessidade de tematizar se essa CoP constituída 

na disciplina de Modelagem tem contribuído para a adoção da Modelagem pelos 

futuros professores. Ao se mostrar como uma iniciativa diferente das praticadas na 

formação inicial, esperamos que ela sirva de inspiração para outras, para além de um 

modelo a ser reproduzido. 

Segundo Klüber (2017) a superação da prática de formação dos cursos de 

Licenciatura que pouco contribuem com a adoção da Modelagem pelos professores 

pode estar sobretudo na instauração de licenciaturas cujos princípios didático-

pedagógicos estejam alinhados ao paradigma investigativo,  

“[…] mais ou menos de acordo com a acepção defendida por Skovsmose 
(2001). O contexto escolar, certamente sofre pressões externas e exerce 
pressão sobre os docentes, desse modo, há que se formar desde o princípio 
num estilo de pensamento que seja investigativo” (KLÜBER, 2017, p. 6). 
 

Acreditamos que esse modelo de formação, alinhado ao paradigma 

investigativo, pode se tornar relevante para os futuros professores no sentido de 

fornecer-lhes subsídios para adotar a Modelagem e até outras tendências da 

Educação Matemática, uma vez que não toma a Modelagem como principal 
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fundamento e princípio formativo, mas se fundamenta no estilo de pensamento 

investigativo que pode congregar professores de diferentes linhas de pesquisa da 

Educação Matemática e até mesmo os da Matemática. Ainda, há que se ter em conta 

outras possibilidades pela comunidade. 

 A categoria C1 – Sobre a formação de professores em Modelagem Matemática 

revela também que a formação de professores, da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em Modelagem tem sido pesquisada, pensada e 

refletida pela comunidade, embora com ênfase menor do que as formações para os 

professores de Matemática. Isso expõe os mesmos problemas já apontados com 

relação às formações inicial e continuada de professores de Matemática, como cursos 

ou disciplinas de carga horária limitada, com discussões teóricas e práticas de 

Modelagem pontuais. Ademais, os indicativos de como a Modelagem pode ser 

inserida na formação inicial e continuada de pedagogos ainda indicam modelos de 

formação que se assemelham aos que a comunidade reconhece que devem ser 

superados no âmbito da formação continuada em Modelagem de professores de 

Matemática.  

 Sintetizando as ações e indicativos da comunidade de Modelagem para a sua 

efetivação na Educação Básica, na categoria C1, destacamos que se revelam duas 

ações importantes: uma, voltada à formação inicial e, outra, à formação continuada 

de professores que ensinam Matemática. No que diz respeito à formação inicial, 

mostra-se a inserção de uma disciplina que não dá conta da ação docente em sua 

complexidade. Na formação continuada, mostra-se uma descontinuidade de modelos, 

cursos e programas formativos que, em sua maioria, não consideram o espaço de 

atuação do profissional e a dimensão escolar em seu sentido de totalidade. No que 

diz respeito aos indicativos, na formação inicial, quaisquer que sejam as indicações, 

essas precisam considerar a própria concepção de formação e, na continuada, deve-

se reconhecer o professor como um profissional atuante em certo contexto, com 

especificidades variadas e que precisa de colaboração. 

 

3.3.2 Categoria C2 – Sobre obstáculos a serem superados 

 

A categoria C2 revela indicações de quais obstáculos precisam ser superados 

para a efetivação da Modelagem na Educação Básica. Ao refletirmos sobre esses 
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obstáculos, verificamos que a maioria deles (a alienação ao currículo, o uso de 

modelos tradicionais e tecnicistas para o ensino de Matemática, a visão formalista da 

Matemática e o gosto dos professores por aulas tradicionais) revelam a ideia 

(implícita) de que os professores são fonte de resistência à Modelagem Matemática, 

uma vez que não se mostram inovadores em suas práticas (FOSS; KLÜBER, 2019). 

Nesse sentido, direta ou indiretamente, responsabiliza-se os professores pela 

tímida presença da Modelagem nas escolas. Fiorentini (2003) corrobora colocando 

(entretanto, não se referindo em específico à Modelagem) que “os professores de 

matemática da escola […] são vistos como seguidores desta tradição [escolar] e, 

portanto, resistentes às inovações curriculares e à integração com outras disciplinas” 

(p. 10, inserção nossa). Isto remete à ideia de que o professor, por estar acomodado 

ao ensino tradicional, não adota a Modelagem, preferindo manter-se em sua “zona de 

conforto” (BORBA; PENTEADO, 2005) do que aventurar-se pela “zona de risco” 

(BORBA; PENTEADO, 2005) que seria a prática com a Modelagem. 

 

Esse discurso de que os professores são resistentes à Modelagem pode dar 
a conotação de que eles são incompetentes quanto à abandonar as práticas 
tradicionais e inovar no ensino de Matemática, de que os professores querem 
permanecer em uma situação que lhes é cômoda e que estes pouco ou não 
refletem e se importam com o aprendizado de seus alunos ou com as 
consequências de suas práticas em sala de aula, ou seja, esses discursos 
podem culminar na ideia de que o professor não está preocupado com o 
ensino e aprendizagem da Matemática, mas sim está na escola para seguir 
com a tradição lá imposta (FOSS; KLÜBER, 2019, p. 12). 

 

Os demais obstáculos mencionados nas unidades de significado dessa 

categoria (a indisciplina dos alunos, o pouco tempo das aulas e o desconhecimento 

da comunidade de Modelagem de como os professores percebem o espaço escolar), 

assim como aqueles apontados por Magnus (2012), Silveira e Caldeira (2012) e 

Ceolim (2015), sintetizados no quadro a seguir, são obstáculos mais amplos que não 

se restrigem à Modelagem, uma vez que a maioria interpõe-se ao desenvolvimento 

de outras práticas da Educação Matemática. 

 

 

 

 

 



95 
 

Quadro 11: Obstáculos apontados nas pesquisas de Ceolim (2015), Magnus (2012) e Silveira e 
Caldeira (2012) 

• Falta de tempo disponível do professor para o planejamento de suas aulas (MAGNUS, 
CEOLIM e SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Falta de tempo relacionada ao currículo (MAGNUS, CEOLIM e SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Pouca carga horária das aulas (MAGNUS, CEOLIM e SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Falta de apoio das direções e das políticas educacionais do estado (MAGNUS, CEOLIM e 
SILVEIRA e CALDEIRA).  

• Dificuldades com a estrutura da escola (CEOLIM e SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Grande quantidade de alunos por turma (SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Preocupação com a reação dos pais e falta de colaboração (SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Professores inseguros para trabalhar com Modelagem (MAGNUS, CEOLIM e SILVEIRA e 
CALDEIRA); 

• Falta de materiais sobre Modelagem (MAGNUS e CEOLIM); 

• Resistências dos alunos (MAGNUS, CEOLIM e SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Objetivos diferentes dos objetivos da instituição (SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Preocupação acerca do processo de construção do conhecimento (SILVEIRA e CALDEIRA); 

• Falta de curso de formação (MAGNUS e CEOLIM); 

• Professores com pouco ou nenhum conhecimento sobre Modelagem (MAGNUS e CEOLIM); 

• O não acompanhamento de um profissional que tenha maior experiência e domínio sobre a 
Modelagem Matemática (SILVEIRA e CALDEIRA); 

Fonte: (FOSS; KLÜBER, 2019, p. 9-10, adaptado). 

 

Os obstáculos englobam, entre outros aspectos, as condições do trabalho 

docente, entre as quais podemos citar: professores que trabalham em mais de uma 

escola, rede de ensino diferentes, três períodos do dia e grande quantidade de alunos 

por turma; direção, coordenação e secretaria de ensino sobrecarregando os 

professores com exigências referentes a atividades burocráticas; e a maior parte do 

corpo docente é do sexo feminino, assumindo uma carga de trabalho doméstico 

geralmente maior do que a dos indivíduos do sexo masculino (FOSS; KLÜBER, 2019). 

Os obstáculos, aqueles que não se referem diretamente a uma 

responsabilidade exclusiva do professor, fazem referência aos aspectos que para 

serem superados dependem dos órgãos governamentais responsáveis pela 

Educação, da comunidade que pesquisa Modelagem, de ações da própria escola e 

da sociedade em geral. Desse modo, enquanto comunidade de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática, precisamos voltar nosso olhar ao “o que” 

podemos fazer para superar os obstáculos. Seja pensando nas formações tanto inicial 

quanto continuada, nos materiais sobre Modelagem e em outras ações que forem 

pertinentes, como, por exemplo, em relação às alterações na estrutura escolar. 

Embora reconheçamos avanços nessa direção, entendemos que interrogar os 

próprios modos da comunidade são necessários.  

Em resumo, a categoria C2 aponta que determinados obstáculos precisam ser 
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superados para que a Modelagem chegue às salas de aula. Os obstáculos 

supracitados são sustentados nas pesquisas, acentuadamente, como resistências 

dos professores à Modelagem Matemática, indicando que a comunidade de 

Modelagem precisa avançar nas discussões sobre os obstáculos, pensando de modo 

multidimensional e tematizando ações que possam ser desenvolvidas com vistas à 

superação desses obstáculos. E, principalmente, refletindo sobre as suas próprias 

ações para além da identificação desses empecilhos. 

 

3.3.3 Categoria C3 – Sobre o que os trabalhos esperam contribuir 
 

A categoria C3 revela indicativos de que os trabalhos publicados na X CNMEM 

esperam contribuir para que os professores desenvolvam atividades de Modelagem 

em sala de aula, inspirando-os por meio dos relatos de experiências e de um produto 

educacional citado em uma comunicação científica. Burak (2010b), ao se referir às 

pesquisas em Educação, afirma que essas apresentam grandes avanços teóricos, 

entretanto, as teorias, muitas vezes, são empregues mais como chavões, do que 

permitem e favorecem reais avanços. Desse modo, Burak (2010b) questiona: “por que 

os resultados dessas pesquisas, das experiências ainda, muitas vezes, estão longe 

das salas de aula? Por que os professores incorporam tão pouco dessa produção, 

promovidos pelas pesquisas, pelas discussões […]”? (BURAK, 2010b, p. 25). 

Esses questionamentos, se considerados no contexto das pesquisas em 

Modelagem Matemática na Educação Matemática, são deveras pertinentes já que nos 

fazem refletir sobre uma possível “capacidade” atribuída aos relatos de experiências 

e produtos educacionais. “Capacidade” essa de inspirar, contribuir para que os 

professores desenvolvam atividades de Modelagem em sala de aula. Assim, nos 

questionamos: os resultados apresentados nos relatos de experiências e produtos 

educacionais, ou mesmo as atividades de Modelagem relatadas ou suas adaptações, 

chegam até os professores e às salas de aulas? E, se chegam, quem são estes 

professores? É possível que os professores passem a desenvolver Modelagem em 

sala de aula por meio, apenas, da leitura da literatura da área? Qual o papel das 

produções da área na adoção da Modelagem pelos professores? 

Essas perguntas ainda não foram respondidas no âmbito das pesquisas em 

Modelagem e revelam a necessidade da comunidade em tematizar essas questões 

antes de atribuir à capacidade, aos relatos e aos produtos educacionais, de inspirar e 
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contribuir para que os professores adotem a Modelagem. Caso contrário, estaremos 

incorrendo no erro de tomar algo como dado sem as devidas investigações.  

Contudo, reconhecemos que muitos autores finalizam seus textos, 

principalmente relatos de experiências, esperançosos de que os relatos contribuam 

no tocante a inspirar os professores, leitores do texto, a realizarem atividades de 

Modelagem Matemática em suas salas de aula. Outrossim, muitos dos relatos de 

experiência são de professores ou alunos de licenciatura que estão empolgados com 

o primeiro contato com a Modelagem em sala de aula, o que justifica a “esperança” 

de que mais professores, assim como eles, conheçam o que pode ser feito 

(possivelmente, diferente do que muitos fazem). 

Esse modo de ver as pesquisas – como inspiração para os professores e que 

podem contribuir para a chegada da Modelagem às escolas – revela uma crença 

implícita no poder de convencimento dos resultados de pesquisa. Assim, 

questionamo-nos: os pesquisadores têm pensado em quem são os leitores de suas 

pesquisas? Talvez, o motivo de os resultados ainda estarem longe das salas de aula, 

no caso da Modelagem, dê-se por não serem aprofundados aspectos daqueles a 

quem os textos destinam-se, isto é, os professores em seus contextos.  

A categoria C3, além de tudo, pode evidenciar os esforços de pesquisadores 

da área da Modelagem Matemática em produzir materiais didáticos que possam 

subsidiar a sua adoção, colaborando para que os professores possam fazer dessa 

tendência uma prática constante em suas aulas. Mutti (2020) reconhece a pertinência 

dos materiais didáticos “[...] no sentido de orientar os professores quanto às 

particularidades inerentes ao movimento de elaboração e desenvolvimento de 

atividades de Modelagem inéditas ou sugeridas na literatura” (p. 94). Entretanto, as 

descrições dessas atividades focam os procedimentos, isto é, o modo de fazer, o 

como conduzir o desenvolvimento de atividades de Modelagem em sala de aula. 

Ao buscar compreender o que é adoção da Modelagem Matemática para 

professores inseridos em um contexto de formação continuada, Mutti (2020) constata 

que “[…] é preciso primeiro habitar o lugar da Modelagem para, somente então, buscar 

construir uma relação teórica ou mesmo, procedimental com ela” (MUTTI, 2020, p. 

148-149, grifos da autora). Isso significa que a adoção da Modelagem pode não 

resultar dos procedimentos, esses só são necessários quando há, previamente, a 

disposição do professor em implementá-la. 
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 Logo, quando refletimos sobre o que os autores dizem quanto à possibilidade 

de os relatos de experiência inspirarem o trabalho com a Modelagem, entendemos 

que eles não se mostram suficientes para que os professores a adotem. Ainda que 

possam entrar no campo da motivação dos professores, podem acabar não 

fornecendo aos professores subsídios que os permitam compreender como podem 

colocar a Modelagem em prática e, mais do que isso, fazer dela parte de sua prática. 

 Nesta categoria, em suma, os indicativos referem-se aos produtos de 

disseminação dos resultados de pesquisas e práticas, como textos ou produtos 

educacionais, os quais, segundo os autores, podem inspirar os professores a 

desenvolver Modelagem em sala de aula, sugerir atividades ou servir como material 

de consulta etc. Por mais que eles tenham potencial para tanto, são insuficientes e, 

de modo mais assertivo, inócuos, uma vez que se centram na transmissão de 

conteúdos e que desconsideram: 1) as condições de apropriação dos professores em 

seus contextos; 2) a cultura do estudo de textos acadêmicos pelos professores, que 

varia de professor para professor; 3) o baixo índice de leitura entre os brasileiros, 

incluindo professores. Portanto, a possibilidade de impactar as práticas dos 

professores pressupõe a mesma cultura acadêmica do Ensino Superior ao nível da 

Educação Básica, o que, certamente, não é razoável. 

 

3.3.4 Categoria C4 – Sobre quando e como desenvolver a Modelagem 

Matemática em sala de aula 

 

A categoria C4 revela indicativos de condições para que as atividades de 

Modelagem possam ser desenvolvidas e modos de proceder em sala de aula. Essas 

condições são o “quando” desenvolver atividades de Modelagem, isto é, são situações 

que parecem “favoráveis” para o desenvolvimento de atividades de Modelagem. 

Como, por exemplo: atividades extracurriculares; o conteúdo do currículo é 

contemplado pela atividade; conceitos conhecidos são aplicados durante a atividade; 

há a possibilidade de introduzir novos conteúdos; contexto de ensino interdisciplinar; 

o professor é efetivo; o professor pode prever que conteúdos matemáticos irão surgir 

com o desenvolvimento da atividade; e se a turma for adequada em termos de 

participação. 

Esse “quando” pode evidenciar, implicitamente, formas de superar obstáculos 

em relação ao trabalho com a Modelagem em sala de aula, como em relação ao 
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currículo, a imprevisibilidade das atividades, tempo para planejamento e 

desenvolvimento das atividades e a reação dos alunos. Contudo, revelam condições 

específicas para o seu desenvolvimento, limitando o trabalho com essa tendência na 

escola. Ou seja, restringindo sua utilização em atividades extracurriculares, em 

atividades que contemplem os conteúdos do currículo, em atividades que contemplem 

conteúdos já ensinados, em contextos interdisciplinares, em turmas que os 

professores são efetivos e turmas que os alunos são participativos.  

Os modos de proceder que se mostraram na categoria C4 são o “como” 

desenvolver Modelagem em sala de aula e refere-se a procedimentos mencionados 

pela comunidade de Modelagem a serem reproduzidos pelos professores. Porém, 

conforme destacado por Mutti (2020), esse “como” deve ser pensado além da 

reprodução de procedimentos ditados pela literatura. Ele deve ser considerado “[…] 

no sentido de perguntar: de que modo o professor pode desenvolver atividades de 

Modelagem no seu contexto particular de trabalho?” (MUTTI, 2020, p. 96, grifos da 

autora). Sendo que isso acontece, pois já os modos de proceder aludidos pela 

comunidade de Modelagem podem nortear o desenvolvimento das atividades de 

Modelagem, entretanto, são reconfigurados pelos professores buscando atender as 

suas necessidades e de seu contexto de atuação.  

A presença desses procedimentos, como indicativos para que se chegue às 

escolas, revela um discurso já explicitado por Mutti (2020) ao olhar retrospectivamente 

para o produzido e discutido pela comunidade de Modelagem em artigos de evento, 

trabalhos de conclusão de curso, artigos de periódicos, produtos educacionais, 

capítulos de livros, dissertações e teses) “[…] que defende como um condicional 

prévio necessário à adoção da Modelagem, o domínio de procedimentos e 

fundamentos teóricos a ela relacionados” (MUTTI, 2020, p. 148). Todavia, ao buscar 

compreender o que é adoção da Modelagem Matemática para professores inseridos 

em um contexto de formação continuada, Mutti (2020) constata que “[…] é preciso 

primeiro habitar o lugar da Modelagem para, somente então, buscar construir uma 

relação teórica ou mesmo, procedimental com ela” (MUTTI, 2020, p. 148-149, grifos 

da autora). Significando que a adoção da Modelagem pode não resultar dos 

procedimentos, esses só são necessários quando há, previamente, a disposição do 

professor em implementá-la. 

 O aprender a fazer Modelagem, explicitado pelos professores participantes da 
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pesquisa de Mutti (2020), refere-se a  

 

[…] tomar para si uma habilidade prática, em termos de um o quê e um como 
fazer Modelagem, [e] parece mostrar-se necessário aos professores apenas 
quando estes, em última instância, já tomaram a Modelagem para si, ou seja, 
quando ela já habita os seus horizontes. O aprender não se limita, portanto, 
a um querer, o qual manifesta disposição. Ele envolve a busca por modos de 
fazer que se mostram originariamente necessários à medida que o professor 
toma a Modelagem para si, de modo fundo. Esses modos de fazer mostram-
se tão seus, isto é, tão particulares a esse lugar que agora habita, que o 
professor se vê em condições de realizar uma autoanálise da própria prática 
com a Modelagem, ponderando como suas decisões podem implicar no seu 
desenvolvimento com os alunos (MUTTI, 2020, p. 155, grifos da autora). 

 

Logo, precisamos investigar outros modos de contribuir com a adoção da 

Modelagem pelos professores, visto que os procedimentos e os argumentos 

favoráveis à sua utilização não são suficientes.  

Em síntese, a categoria C4 revela indicativos de condições e modos de 

proceder para que as atividades de Modelagem possam ser desenvolvidas em sala 

de aula. Entendemos que as condições podem auxiliar na superação de obstáculos 

que são impeditivos para a efetivação da Modelagem na Educação Básica, mas 

apesar disso, ainda limitam o trabalho com a Modelagem para o ensino e 

aprendizagem da Matemática. Já os modos de proceder centram-se em 

procedimentos a serem reproduzidos pelos professores, que, visados sob o fenômeno 

da adoção da Modelagem por professores, só se tornam necessários quando há 

predisposição para desenvolvê-la em sala de aula. Logo, esses indicativos também 

se mostram restritos, pois realizam um jogo teórico sem os dados que decorrem de 

pesquisas que visam à adoção, as quais não foram realizadas nos últimos 30 anos. 

 

3.3.5 Categoria C5 – Sobre modos de agir com vistas a superação de obstáculos 
 

 

 A categoria C5 revela dois indicativos que explicitam dois modos de agir com 

vistas à superação de alguns obstáculos associados ao trabalho com a Modelagem 

em sala de aula, são eles: a insubordinação criativa e a associatividade. A 

insubordinação criativa ou subversão responsável é entendida como uma “ação de 

oposição e desafio à autoridade estabelecida, quando se contrapõe ao bem do outro, 

mesmo de forma não intencional, por meio de determinações incoerentes, 

excludentes e/ou discriminatórias” (D’ AMBRÓSIO; LOPES, 2015a, p. 2). Em outros 
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termos, Forner e Malheiros (2019, p. 534) afirmam que a insubordinação criativa “é 

subverter sem transgredir a ordem vigente, sem caracterizar um explícito desacato às 

normas ou a alguém. O que se objetiva é trazer melhorias em detrimento do contexto 

opressor que antes vigorava”. 

 D’ Ambrósio e Lopes (2015b), citando Gutiérrez (2013)22, apresentam atos de 

insubordinação criativa manifestados por professores no ensino de Matemática, são 

eles: elaborar argumentações alternativas para explicar as diferenças de 

aproveitamento dos alunos, rompendo com a generalização normalmente presente 

nos discursos de análise dos resultados deles; indagar as formas como a Matemática 

é apresentada na escola; dar ênfase à humanidade e à incerteza da Matemática; 

posicionar os alunos como autores da Matemática; e desafiar os discursos 

discriminatórios sobre os alunos. Frente a essas definições de insubordinação criativa, 

os atos de insubordinação dos professores de Matemática e à nossa interrogação de 

pesquisa, indagamos: como ela se relaciona com a Modelagem?  

Segundo Forner e Malheiros (2019), a Modelagem apresenta-se como um ato 

de insubordinação criativa frente às prescrições que se dão de forma oculta e que 

impedem que o professor exerça sua autonomia. Ademais, entendem “que a 

Modelagem seja uma abordagem capaz de ser a diretriz para que o professor exerça 

a insubordinação criativa diante da obrigação do cumprimento […] [do] currículo 

prescrito” (FORNER, MALHEIROS, 2019, p. 539).  

Oliveira e Barbosa (2015) reconhecem que a inserção da Modelagem pode ser 

reveladora de insubordinação criativa, uma vez que promove alterações no conteúdo 

e na forma da comunicação matemática em sala de aula. Os teóricos destacam o 

potencial da insubordinação criativa no ambiente de Modelagem pelo fato de instigar 

professores e estudantes a romperem com as regras de produção dos textos 

presentes e consolidados historicamente nas práticas pedagógicas.  

De certa maneira, essas visões de como a insubordinação criativa relaciona-

se com a Modelagem pode revelar que, se o professor desenvolve Modelagem, ele 

exerce um ato de insubordinação criativa. Mas qual(is) a(s) contribuição(ões) da 

insubordinação criativa para que a Modelagem chegue às escolas? Os discursos dos 

 
22 GUTIÉRREZ, R. Mathematics teachers using creative insubordination to advocate for student 
understanding and robust mathematical identities. In: MARTINEZ, M.; CASTRO SUPERFINE, A. (Ed.). 

Proceedings of the 35𝑡ℎ annual meeting of the North American Chapter of the Inter-national Group for 

the Psychology of Mathematics Education. 35𝑡ℎ Chicago, IL: Proceedings… Chicago, IL: University of 
Illinois at Chicago, 2013. p. 1248-1251. 
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autores anteriormente citados podem revelar que professores insubordinados 

criativamente desenvolvem Modelagem. Assim, novamente questionamo-nos: todos 

os professores são naturalmente insubordinados criativamente? Não temos a 

resposta para isso e nem há na literatura investigações com essa temática, mas 

entendemos que pode haver professores que não manifestem atos de insubordinação 

criativa e torna-se necessário estimulá-los a agir insubordinadamente.  

Pensando em ações que contribuam para a chegada da Modelagem nas salas 

de aula da Educação Básica, as discussões da literatura acerca da Modelagem e da 

insubordinação criativa revelam que é preciso estimular o professor a exercer atos de 

insubordinação criativa como a Modelagem, isto é, recaímos na questão de como 

contribuir para que o professor adote a Modelagem. Desse modo, a insubordinação 

criativa só contribui para a chegada da Modelagem às escolas quando os professores 

são formados para exercer atos de insubordinação ou eles são “naturalmente”23 

insubordinados criativamente. 

A associatividade, segundo Nóvoa (1999, p. 16), trata-se de “[…] coletivos de 

professores que se organizam em torno de princípios educativos ou de propostas de 

ação, da difusão de métodos de ensino ou da defesa de determinadas ideias”. Dessa 

forma, ela revela-se como possibilidade para que a Modelagem chegue às escolas 

uma vez que o professor precisa trocar aulas, fazer parcerias com outros professores, 

precisa de apoio da direção e dos colegas, além de mudar seu próprio modo de 

compreender o ensino e necessitar mobilizar a mudança de estilo e de pensamento 

dos seus colegas.  

Reconhecemos a associatividade como uma ação, pois é preciso superar as 

questões relacionadas ao tempo para o planejamento e desenvolvimento das 

atividades de Modelagem, insegurança diante de uma prática nova, resistência da 

direção e dos colegas, ela é um modo de agir que se ainda não se constitui como 

hábito nas escolas, sendo assim, precisa ser estimulada. Ademais, ela solicita que 

outras ações, que possam efetivamente contribuir para a adoção da Modelagem pelos 

professores, sejam também desenvolvidas. Essas ações devem ser organizadas e 

estruturadas pela comunidade de Modelagem, juntamente com os professores, não 

delegando apenas aos professores essa tarefa. 

A categoria C5 centra-se em dois indicativos que explicitam dois modos de agir 

 
23 As aspas indicam ironia. 
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com vistas à superação de alguns obstáculos associados ao trabalho com a 

Modelagem em sala de aula, são eles: a insubordinação criativa e a associatividade. 

Entretanto, como argumentado anteriormente, ambos apontam a necessidade de que 

outras ações sejam planejadas, executadas e mantidas pela comunidade para que 

esses indicativos convirjam na efetivação da Modelagem. A necessidade de 

associatividade pode ser induzida pela comunidade por meio de projetos de formação 

permanentes ou programas de formação duradouros, como apontado por Klüber 

(2017), ainda que se refira a coletivos de pensamento. 

Apresentadas nossas interpretações das categorias abertas, no próximo 

capítulo, retomamos os aspectos centrais da investigação que efetuamos, ressaltando 

o que se mostrou dos indicativos e ações para a efetivação da Modelagem na 

Educação Básica em cada uma das categorias apresentadas e, em adição, 

explicitamos aberturas para novas investigações.
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CAPÍTULO 4: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
 

Nesse capítulo, dedicado às considerações finais, retomamos os aspectos 

centrais da investigação que efetuamos, ressaltando o que se mostrou dos indicativos 

e ações para que a Modelagem chegue às escolas em cada uma das categorias 

apresentadas, e, ainda, explicitamos aberturas para novas investigações. 

 

4.1 Sobre o investigado 

 
Ao escrevermos as linhas finais desta dissertação, somos levados a retomar a 

interrogação que orientou toda a trajetória de investigação: o que revelam as ações e 

indicativos da comunidade de Modelagem para a sua efetivação na Educação Básica? 

Ao persegui-la, interpretamos e aprofundamos nossas compreensões sobre as ações 

e os indicativos, que têm sido realizados ou propostos pela comunidade de 

Modelagem para que ela possa ser adotada pelos professores. 

Assumindo a perspectiva fenomenológica de investigação, o movimento de 

pesquisa evidenciou cinco categorias abertas: C1 – Sobre a formação de professores 

em Modelagem Matemática, C2 – Sobre obstáculos a serem superados, C3 – Sobre 

o que os trabalhos esperam contribuir, C4 – Sobre quando e como desenvolver 

Modelagem Matemática em sala de aula e C5: Sobre modos de agir com vistas a 

superação de obstáculos, as quais foram por nós interpretadas e trouxeram 

compreensões que retomamos sucintamente a partir desse momento. Ao retomá-las, 

temos a intenção não somente de fornecer um panorama geral do que se mostrou, 

mas de buscamos refletir novamente e expor além do que foi apresentado nas 

interpretações. 

A interpretação da categoria C1 – Sobre a formação de professores em 

Modelagem Matemática revelou que a ação mais focada pela comunidade de 

Modelagem Matemática na Educação Matemática tem sido a formação continuada, 

justamente por ela ser vista como indispensável para a efetivação da Modelagem na 

Educação Básica e é um dos poucos espaços em que a comunidade pode atuar junto 

aos professores. Evidenciou-se que há, por parte da comunidade de Modelagem, 

reconhecimento de que as formações não têm contribuído como o esperado para que 

os professores adotem a Modelagem, os porquês de ocorrer e da necessidade de 

repensar o processo de formação docente. 
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A categoria também revelou uma formação continuada e permanente que está 

em atividade por mais de cinco anos e mostra-se consistente e relevante para os 

professores, conforme relatado por diversas pesquisas que a tomaram como foco de 

estudo (CARARO, KLÜBER, 2016; MUTTI, MARTINS, KLÜBER, 2017; MUTTI et al., 

2018; MUTTI, KLÜBER, 2018; SANTOS, 2019; MUTTI, 2020). A formação toma outra 

direção em relação aos modelos de formação continuada já implementados pela 

comunidade, já que considera os aspectos da Modelagem, mas não se resume a ela. 

Ou seja, fundamenta-se também em referenciais específicos de formação, em 

aspectos como a formação na escola e com a escola, respeitando a práxis de cada 

professor. Além disso, ela nutre a pesquisa, mas continua independente dela. 

Consideramos que essa formação pode inspirar outras ações e iniciativas que 

podem estar amparando os professores no que concerne à adoção da Modelagem. 

Segundo Matioli (2019), “não é um modelo para ser apenas reproduzido, mas pode 

contribuir para pensar outros modelos ou programas de formação” (p. 103). 

A categoria evidenciou, além do já exposto, iniciativas em relação à formação 

inicial e à formação continuada de professores de Matemática em Modelagem 

Matemática na forma de grupos. Esses grupos reúnem professores da Educação 

Básica e do Ensino Superior e futuros professores e mostram-se relevantes por 

constituírem-se como grupos que não apenas estudam e falam sobre Modelagem, 

mas elaboram atividades de Modelagem colaborativamente e viabilizam sua prática 

amparada na reflexão coletiva. Em contrapartida, a categoria revelou dois cursos de 

curta duração. Um, no estilo tradicional privilegiando a transmissão de conhecimento 

pelos formadores, em que eles reconhecem que os professores não passaram a 

desenvolver Modelagem suas salas de aula; e, outro, que buscava discutir as 

potencialidades de implementação da Modelagem nas salas de aula da Educação 

Básica. 

Ao mesmo tempo em que vemos iniciativas diferentes das já praticadas pela 

comunidade no âmbito das formações continuadas, ainda parece existir uma 

resistência quanto a abandonar as formações no estilo tradicional. Nesse sentido, 

concordamos com Matioli (2019) que “é necessário que a comunidade avance no 

sentido de garantir uma certa estabilidade teórica no que se refere à formação de 

professores em Modelagem” (p. 119). 

Essa necessidade também se evidenciou nas formações de professores da 
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Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental e nas formações no 

âmbito da Licenciatura em Matemática e da pós-graduação, já que as teorias de 

formação apresentaram-se subsumidas pela Modelagem. Isto é, as estratégias de 

formação são exclusivamente pautadas na elaboração e no desenvolvimento de 

práticas de Modelagem. Nesse sentido, como já foi indicado e reconhecido pela 

comunidade de Modelagem na Educação Matemática, esse tipo de estratégia não 

garante a adoção da Modelagem pelos professores. Logo, é preciso repensar como a 

Modelagem pode ser inserida nos cursos de graduação, pós-graduação e formação 

continuada, tanto de professores de Matemática quanto dos professores da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo que a Modelagem possa 

efetivamente ser adotada pelos professores. 

A interpretação da categoria C2 – Sobre obstáculos a serem superados, no que 

lhe concerne, mostrou quais obstáculos que devem ser superados para que a 

Modelagem chegue às escolas. A análise desses obstáculos revelou a ideia implícita 

de que os professores são fonte de resistência à Modelagem Matemática. Conquanto, 

responsabiliza-se, direta ou indiretamente, os professores pela tímida presença da 

Modelagem nas escolas. Esse modo de olhar para os obstáculos que é reiterado nos 

trabalhos, apesar de ser legítimo, não toma o fenômeno em sua totalidade. Admite-se 

uma negatividade por parte dos professores e uma positividade irretocável das 

práticas formativas de Modelagem. 

No entanto, em sentido fenomenológico, apesar de reconhecer que as 

concepções e modos de proceder dos professores impactam em seus modos de ver 

e conceber a Modelagem, o modo de superá-las e minimizá-las é pressuposto apenas 

do lugar da própria Modelagem e não do lugar dos professores. Há uma 

pressuposição generalista das concepções de professores, mas também generalista 

da Modelagem, de tal modo que o acontecer da formação é apenas tangenciado. 

Sendo assim, como pesquisadores, devemos refletir de que forma podemos vir 

a superar a lacuna existente entre as pesquisas e a sala de aula, para que a 

Modelagem seja uma prática frequente no ensino de Matemática, pensando de modo 

multidimensional, sem atribuir a não adoção a uma ausência de competência dos 

professores ou a fatores que não são imediatamente tangíveis. Enquanto uma 

comunidade consistente e amadurecida, é necessário refletir sobre os aspectos que 

precisam de reorientação, uma vez que a dimensão humana está envolvida naquilo 
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que se busca alcançar. 

As interpretações concernentes à categoria C3 – Sobre o que os trabalhos 

esperam contribuir, por sua vez, evidenciaram indicativos que os trabalhos publicados 

na X CNMEM esperam contribuir para que os professores desenvolvam atividades de 

Modelagem em sala de aula, inspirando-os por meio dos relatos de experiências e de 

um produto educacional citado em uma comunicação científica. 

Esse modo de compreender as pesquisas revela uma crença implícita no poder 

de convencimento dos resultados de pesquisa. A comunidade parece pressupor que 

a adoção da Modelagem dar-seá pela transmissão de conhecimentos sobre 

Modelagem e as experiências com ela em sala de aula, pois esperam que suas 

pesquisas inspirem os professores a tornarem a Modelagem parte de suas práticas. 

Não se conhecem os modos pelos quais os professores aproximam-se da literatura, 

porém, numa reflexão mais funda, o problema da literatura pode ser o mesmo dos 

cursos e formações a distância que há entre a pesquisa da área e os professores em 

seus contextos. Se os cursos, as formações, as disciplinas possuem baixa capacidade 

de impacto, como a pesquisa de Martens (2018) indicou, o que vai acontecer com 

textos? 

Além disso, a leitura da literatura da área pode não ser um hábito entre os 

professores de Matemática, uma vez que esses, geralmente, só têm contato com as 

pesquisas sobre Modelagem quando se inserem em espaços de formação 

continuada. Ao afirmar isso, não queremos responsabilizar os professores, pois 

entendemos que eles enfrentam condições de trabalho insatisfatórias e, muitas vezes, 

no tempo que possuem, tendem a resolver os problemas do cotidiano escolar. 

A categoria C3 ainda evidenciou que as descrições das atividades nos 

materiais didáticos focam os procedimentos, isto é, o modo de fazer, o como conduzir 

o desenvolvimento de atividades de Modelagem em sala de aula, que, quando 

considerados sob a compreensão do fenômeno da adoção da Modelagem pelos 

professores, só são necessários quando há, previamente, a disposição do professor 

em implementá-la (MUTTI, 2020). 

Entendemos que tanto os relatos de experiência quanto os materiais didáticos 

não se mostram suficientes para que os professores adotem a Modelagem, ainda que 

possam entrar no campo da motivação dos professores, podem acabar não 

fornecendo aos professores subsídios que os permitam compreender como podem 
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colocar a Modelagem em prática e, mais do que isso, fazer dela parte de sua prática.  

A interpretação da categoria C4 – Sobre quando e como desenvolver a 

Modelagem Matemática em sala de aula explicitou indicativos de condições para que 

as atividades de Modelagem possam ser desenvolvidas e modos de proceder em sala 

de aula. Essas condições são o “quando” desenvolver atividades de Modelagem, isto 

é, são situações que parecem “favoráveis” para o seu desenvolvimento. Esses 

“quando” podem evidenciar, implicitamente, formas de superar obstáculos em sala de 

aula, entretanto, revelam condições específicas para o desenvolvimento da 

Modelagem, indicando que o trabalho com essa tendência na escola deve se restringir 

a certas circunstâncias. Portanto, compreendemos que o trabalho com a Modelagem 

pode ser reconfigurado pelos professores buscando atender as suas necessidades e 

de seu contexto de atuação. Todavia, o reforço de condições favoráveis pela 

comunidade pode limitar a efetivação da Modelagem na Educação Básica.  

Os modos de proceder que se mostraram na categoria C4 são o “como” 

desenvolver Modelagem em sala de aula e referem-se a procedimentos mencionados 

pela comunidade a serem reproduzidos pelos professores. A presença desses 

procedimentos, como indicativos para a efetivação da Modelagem nas escolas, revela 

um discurso “[…] que defende como um condicional prévio necessário à adoção da 

Modelagem, o domínio de procedimentos e fundamentos teóricos a ela relacionados” 

(MUTTI, 2020, p. 148). 

Sem embargo, como já mencionado, a pesquisa de Mutti (2020), realizada com 

professores inseridos em um contexto de formação continuada, revelou que “[…] é 

preciso primeiro habitar o lugar da Modelagem para, somente então, buscar construir 

uma relação teórica ou mesmo, procedimental com ela” (MUTTI, 2020, p. 148-149, 

grifos da autora). Em outras palavras, isso significa que a adoção da Modelagem pode 

não resultar dos procedimentos, que só são necessários quando há, previamente, a 

disposição do professor em implementá-la. Logo, necessitamos refletir sobre o como 

desenvolver a Modelagem na escola e não apenas o como desenvolver Modelagem, 

ou seja, como levar o professor a se sentir preparado para isso (MATIOLI, 2019). 

A interpretação da última categoria de nossa investigação, a C5: Sobre modos 

de agir com vistas a superação de obstáculos, revelou dois indicativos que explicitam 

modos de agir associados ao trabalho com a Modelagem em sala de aula, são eles: 

a insubordinação criativa e a associatividade. Segundo a literatura sobre 



109 
 

insubordinação criativa e Modelagem Matemática, o segundo apresenta-se como um 

ato de insubordinação criativa. Assim, temos um problema de circularidade, uma vez 

que é preciso estimular o professor a exercer atos de insubordinação criativa como a 

Modelagem. Isso significa que precisamos, enquanto comunidade, estruturar e 

organizar ações que possam contribuir para que o professor adote a Modelagem já 

que a insubordinação criativa só contribui para a efetivação da Modelagem na 

Educação Básica quando os professores são formados para exercer atos de 

insubordinação ou eles são “naturalmente” insubordinados criativamente. 

A associatividade, por sua vez, revelou-se como possibilidade para a efetivação 

da Modelagem nas escolas, porém, ela é um modo de agir que ainda precisa ser 

estimulado. A associatividade solicita que outras ações, que possam efetivamente 

contribuir para a adoção da Modelagem pelos professores, sejam também 

desenvolvidas. Ações essas que devem ser organizadas e estruturados pela 

comunidade de Modelagem e não deixadas sob a responsabilidade do professor. 

Entre essas ações, destacamos a formação continuada em Modelagem que, além de 

estimular a associatividade entre os professores, deve fazer com que eles se sintam 

preparados para o trabalho com a Modelagem nas escolas. 

Quando nos voltamos de modo atento para as ações explicitadas nas 

categorias, essas se mostraram quase em sua totalidade voltadas para a formação 

de professores em Modelagem Matemática. As teorias de formação, com poucas 

exceções, apresentaram-se subsumidas pela Modelagem, porém, entendemos que 

deveria ocorrer o contrário, que é a Modelagem que deveria ser subsumida pelas 

teorias de formação sem descaracterizá-la. 

Em relação aos indicativos, a investigação revelou que esses se apresentam 

como desejos da comunidade, outros, apenas no campo da projeção imaginativa. Isso 

ocorre, porque há um apego à estrutura teórica assumida e pouca abertura para 

compreender os próprios professores. Dessarte, muitas das ações e indicativos são 

ineficazes, pois se centram no que negam (transmissão de conteúdos) e porque fazem 

um jogo teórico, sem levar em consideração aspectos inerentes ao professor que 

adota a Modelagem e ao fenômeno: “Modelagem na Escola”.  

Além disso, salientamos que são poucas as ações e indicativos para a ação da 

própria comunidade de Modelagem Matemática na Educação Matemática. Na maioria 

das vezes, a comunidade não delega e não estrutura conjuntamente a si mesma 
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ações que poderiam contribuir para a chegada da Modelagem às escolas, mas as 

deixa sob a responsabilidade dos professores.  

De modo geral, após termos buscado interpretar o que revelaram as ações e 

indicativos contidos nas publicações da X CNMEM para que a Modelagem chegue às 

escolas e conscientes da limitação temporal para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa, possibilidades de pesquisa e inquietações explicitaram-se: a busca pelo que 

revelam as ações e os indicativos propostos pela comunidade de Modelagem para a 

efetivação da Modelagem na Educação Básica no contexto das dissertações e teses 

ou, até mesmo, em outros eventos da área e a busca por ações que possam 

efetivamente contribuir para a adoção da Modelagem pelos professores. 

 

 



111 
 

 
REFERÊNCIAS 

 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Modelagem Matemática: um caminho para o 
pensamento reflexivo dos futuros professores de Matemática. Contexto e Educação, Ijuí, v. 
21, n. 76, p. 115- 126, jul./dez. 2006. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Um olhar semiótico sobre modelos e modelagem: 
metáforas como foco de análise. Zetetiké, v. 18, p. 387-414, 11 fev. 2011. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; BRITO, Dirceu dos Santos. Atividades de Modelagem 
Matemática: que sentido os alunos podem lhe atribuir? Ciência & Educação, [S. l.], v. 11, n. 
3, p. 483-498, 2005. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; DIAS, Michele Regiane. Modelagem Matemática na 
Licenciatura em Matemática:  contribuições para o debate. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2., 2003., Santos, SP. 
Anais…. Santos, SP: SBEM, 2003, p. 1-21. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; DIAS, Michele Regiane. Um estudo sobre o uso da 
Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. Bolema, Rio Claro, SP, 
v. 17, n. 22, p.1-16, set. 2004. Disponível em: 
<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10529>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; FERRUZZI, Elaine Cristina. Uma aproximação 
socioepistemológica para a Modelagem Matemática. Alexandria: Revista de Educação em 
Ciência e Tecnologia. [S. l.], v. 2, n. 2, p. 117-134, 2009. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; VERTUAN, Rodolfo Eduardo. Discussões sobre “como 
fazer” Modelagem Matemática na sala de aula. In: ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; 
ARAÚJO, Jussara de Loiola Araújo; BISOGNIN, Eleni. (Orgs.). Práticas de Modelagem 
Matemática: relatos de experiência e propostas pedagógicas. Londrina: EDUEL, 2011. Cap. 
1. p. 19-43 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, André. Por uma Educação Matemática Crítica: a 
Modelagem Matemática como alternativa. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 
12, n. 2, p.221-241, 2010. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/2752>. Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, Karina Pessoa da. Práticas de Professores com 
Modelagem Matemática: Algumas Configurações. Educação Matemática Revista, São 
Paulo, n. 46, set. p. 6-15, 2015. 
 
 



112 
 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, Karina Pessoa da; VERTUAN, Rodolfo Eduardo 
Modelagem Matemática na Educação Básica. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. As relações dos professores com a Modelagem Matemática. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 8., 2004a, Recife. Anais.... 
Recife: SBEM, 2004a. 1 CD-ROM. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem matemática: concepções e experiências de 
futuros professores. 2001a. 194f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, 
2001a. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem Matemática e a Perspectiva Sócio-crítica. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2., 
2003a, Santos. Anais... Santos: UNIBAN, 2003a. p. 1-13 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem matemática e os professores: a questão da 
formação. Bolema, Rio Claro, n. 15, p. 5-23, 2001b. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem Matemática na sala de aula. Perspectiva, 
Erechim, RS, v. 27, n. 98, p. 65-74, junho 2003b. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem Matemática: O que é? Por que? Como? Veritati. 
n. 4, p. 73-80, 2004b. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o 
debate teórico. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 24., 2001c, Caxambu. Anais... . Rio de 
Janeiro: ANPED, 2001c. p. 1 - 30. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/funcoes_modelagem/modulo_I/modelagem_barbosa
.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira; CALDEIRA, Ademir Donizeti; ARAÚJO, Jussara de Loiola. 
(Orgs.). Modelagem matemática na Educação Matemática brasileira: pesquisas e 
práticas educacionais. Recife: Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 2007. 
 
 
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. 3. ed. 
São Paulo: Contexto, 2002. 389 p. 
 
 
BASSANEZI, Rodney Carlos. Modelagem Matemática: uma disciplina emergente nos 
programas de formação de professores. Biomatemática, Campinas, v. 9, p. 9-22, 1999. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. A pesquisa qualitativa fenomenológica: interrogação, 
descrição e modalidades de análise. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (Org.). 



113 
 

Pesquisa qualitativa segundo a visão fenomenológica. 1ªed. São Paulo: Editora Cortez, 
2011a, p. 41-52. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Aspectos da pesquisa qualitativa efetuada em uma 
abordagem fenomenológica. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (Org.). Pesquisa 
qualitativa segundo uma visão fenomenológica. 1ªed. São Paulo: Editora Cortez, 2011b, 
p. 29-40. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Meta-análise: seu significado para a pesquisa 
qualitativa. REVEMAT, Florianópolis, SC, v. 9, Ed. Temática, p.07-20, jun. 2014. Disponível 
em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/1981-1322.2014v9nespp7>. 
Acesso em: 26 set. 2019. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Sobre a fenomenologia. In: BICUDO, Maria Aparecida 
Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha (Org.). Pesquisa qualitativa em Educação: Um 
enfoque fenomenológico. Piracicaba: Unimep, 1994. p. 15-22. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; KLÜBER, Tiago Emanuel. A questão de pesquisa sob a 
perspectiva da atitude fenomenológica de investigação. Conjectura: filosofia e educação, 
Caxias do Sul, v. 18, n. 3, p. 24-40, set. 2013. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/1949>. Acesso em: 26 set. 
2019. 
 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; KLÜBER, Tiago Emanuel. Pesquisa em Modelagem 
Matemática no Brasil: A caminho de uma metacompreensão. Cadernos de Pesquisa, [S. l.], 
v. 41, n. 144, p.904-927, set/dez 2011. Disponível em: 
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/81>. Acesso em: 04 jul. 2019. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett. 30 anos de Modelagem matemática na educação brasileira: 
das propostas primeiras às propostas atuais. ALEXANDRIA, Florianópolis, v.2, n.2, p. 7-32, 
jul. 2009. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett; FARIA, Thaís Mariane Biembengut. Modelagem Matemática na 
Formação de Professores: Possibilidades e Limitações. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO (EDUCERE), 9., 2009, Curitiba. Anais…. Curitiba: Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, 2009, p. 10095-10109. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. Editora 
Contexto, 2002. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem Matemática no ensino. 4. ed. São 
Paulo: Contexto, 127 p., 2005. 
 
 
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. Editora 



114 
 

Contexto, 2007. 
 
 
BLUM, Werner. Applications and Modelling in mathematics teaching and mathematics 
education – some important aspects of practice and of research. In: SLOYER, C. et al. (Ed.) 
Advances and perspectives in the teaching of Mathematical modelling and 
Applications. lYorklyn, DE: Water Street Mathematics, 1995. p. 1-20. 
 
 
BLUM, Werner, NISS, Mogens. Applied mathematical problem solving, modelling, 
applications, and links to other subjects – state, trends and issues in mathematics instruction. 
Educational Studies in Mathematics, Dordrecht, v. 22, n. 1, p. 37-68, 1991. 
 
 
BONOTTO, Danusa de Lara; SCHELLER, Morgana; BIEMBENGUT, Maria Salett. 
Modelagem nas ciências e matemática: percepção de professores em formação continuada. 
In: Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, 9., 2015, São Carlos. 
Anais.... São Carlos:  Universidade Federal de São Carlos, 2015. p. 1 - 15. 
 
 
BORBA, Marcelo de Carvalho. PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação 
Matemática. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
 
BORSSOI, Adriana Helena; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Modelagem Matemática e 
Aprendizagem Significativa: uma proposta para o estudo de equações diferenciais 
ordinárias. Educação Matemática Pesquisa (Impresso), PUC/SP, v. 6, n. 2, p. 91-121, 
2004. 
 
 
BRAZ, Bárbara Cândido. Aprendizagens sobre modelagem matemática em uma 
comunidade de prática de futuros professores de matemática. 2017. 253f. Tese 
(Doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) – Universidade Estadual de 
Maringá, Centro de Ciências Exatas, Maringá, 2017. 
 
 
BUFFON, Alessandra Daniela; MARTINS, Milene Rodrigues; NEVES, Marcos Cesar 
Danhoni. A fenomenologia como procedimento metodológico em pesquisa qualitativa na 
formação de professores. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis, SC. Anais... . Florianópolis, SC: Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC, 2017. p. 1 - 8. Disponível em: 
<http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0401-1.pdf>. Acesso em: 26 
set. 2019. 
 
 
BURAK, Dionísio. A modelagem Matemática e a sala de aula: Perspectivas para o ensino de 
Matemática na Educação Básica. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - EBRAPEM, 11., 2007, Curitiba, PR. 
Anais... . Curitiba, PR: UFPR, 2007. p. 1 - 13. Disponível em: <https://131438d6-1dd8-3d71-
b0e7-fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_4b3c9901b69b4dd48689acc7205277b2.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio. Critérios norteadores para a adoção da Modelagem Matemática no ensino 



115 
 

fundamental e secundário. Zetetiké, Campinas, v. 2, n. 1, p.47-60, 1994. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática e a sala de aula. In: ENCONTRO PARANAENSE 
DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 1., 2004, Londrina, PR. Anais... 
Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 2004. p. 1-10. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática em uma perspectiva de Educação Matemática e 
a sala de aula. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENSINO DE MATEMÁTICA, 5., 
2010a, Canoas, RS. Anais.... Canoas, RS: Editora da Ulbra, 2010a. p. 1 - 9. Disponível em: 
<https://131438d6-1dd8-3d71-b0e7-
fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_f488cac37acc4b9488c64238fa7b2cca.pdf>. Acesso 
em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática na escola. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E 
ENCONTRO REGIONAL DO ENSINO DE FÍSICA, 1, 8, 3., 2008, Ijuí, RS. Anais.... Ijuí, RS: 
UNIJUÍ, 2008. p. 1 - 13. Disponível em: <https://131438d6-1dd8-3d71-b0e7-
fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_5a14cfd79db640af8d6052ede7db4eb3.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática sob um olhar de Educação Matemática e suas 
implicações para a construção do conhecimento matemático em sala de aula. Revista de 
Modelagem na Educação Matemática, Blumenau, SC, v. 1, n. 1, p.10-27, 2010b. 
Disponível em: <https://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelagem/article/view/2012/1360>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática: ações e interações no processo de ensino-
aprendizagem. 1992. 460 p. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 1992. 
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática: avanços, problemas e desafios. In: ENCONTRO 
PARANAENSE DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2., 2006, Apucarana, 
PR. Anais.... Apucarana, PR: Faculdade de Apucarana, 2006. p. 1 - 9.  
 
 
BURAK, Dionísio. Modelagem na perspectiva da Educação Matemática: um olhar sobre 
seus fundamentos. Revista Iberoamericana de Educación Matemática, [S. l.], n. 51, p.09-
26, dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.fisem.org/www/union/revistas/2017/51/51_Firma2.pdf>. Acesso em: 09 mar. 
2020. 
 
 
BURAK, Dionísio; FERREIRA, Carlos Roberto. Ações e interações nas atividades de 
Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 8., 2013, Santa Maria, RS. Anais... . Santa Maria, RS: Centro 
Universitário Franciscano, 2013. p. 1 - 15. Disponível em: <https://131438d6-1dd8-3d71-
b0e7-fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_be21b923bc0f40a3a4c9a09861201c7f.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 



116 
 

 
 
BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. A Modelagem Matemática na perspectiva da 
Educação Matemática e seu ensino na Educação Básica. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 5., 2007, Ouro Preto, MG. Anais... . 
Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2007. p. 907 - 922. Disponível em: 
<https://131438d6-1dd8-3d71-b0e7-
fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_ebdb34f48c3f421bbb688d715a922e37.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. Atividades de Modelagem Matemática no 
Ensino Fundamental. In: ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 3., 2008, Guarapuava, PR. Anais... . Guarapuava, PR: Universidade 
Estadual do Centro Oeste, 2008. p. 638 - 655. Disponível em: <https://131438d6-1dd8-3d71-
b0e7-fa8a864ba211.filesusr.com/ugd/2d4976_a8ad87c2e437416392aa6dd3573540fc.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. Considerações sobre a Modelagem 
Matemática em uma perspectiva de Educação Matemática. Revista Margens 
Interdisciplinar, [S. l.], v. 7, n. 8, p.33-50, 2013. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2745>. Acesso em: 09 mar. 
2020. 
 
 
BUTTS, Thomas. Formulando problema adequadamente. In: KRULIK, Stephen. REYS, 
Robert E. A Resolução de Problemas na Matemática escolar. Tradução: Hygino H. 
Domingues, Olga Corbo. São Paulo: Atual, 1997, p. 32-48. 
 
 
CARARO, Elhane de Fatima Fritsch. O sentido da formação continuada em Modelagem 
Matemática na Educação Matemática desde os professores participantes. 2017. 186f. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de 
concentração: Sociedade, Estado e Educação, Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências e 
Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2017. 
 
 
CARARO, Elhane de Fatima Fritsch; KLÜBER, Tiago Emanuel. Formação Continuada de 
Professores de Matemática em Modelagem Matemática na cidade de Francisco Beltrão - 
Paraná. In: ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
7., 2016, Londrina, PR. Anais.... Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2016. p. 667-677. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0B8BG_uHbVwUIUE1JZTF6YW5hekE/view>. Acesso em: 15 
jan. 2021. 
 
 
CARGNIN-STIELER, Marinez; BISOGNIN, Vanilde. Contribuições da metodologia da 
modelagem matemática para os cursos de formação de professores. Revista 
Iberoamericana de Educación. n.º 49/3 – 25 de abril de 2009. 
 
 
CASSOL, Vanessa Juniric. Tecnologias no ensino e aprendizagem de trigonometria: 
uma meta-análise de Dissertações e teses brasileiras nos últimos cinco anos. 2012. 84f. 



117 
 

Dissertação. (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 2012. 
 
 
CEOLIM, Amauri Jersi. Modelagem Matemática na Educação Básica: Obstáculos e 
dificuldades apontados por professores. 2015. 151 f. Tese (Doutorado) – Doutorado em 
Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. 
 
 
CEOLIM, Amauri Jersi; CALDEIRA, Ademir Donizeti. Dificuldades em relação ao uso da 
modelagem na sala de aula da educação básica. In: Conferência Nacional sobre 
Modelagem na Educação Matemática, 9., 2015, São Carlos. Anais....São Carlos: 
Universidade Federal de São Carlos, 2015. p. 1 - 15. 
 
 
D’AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação criativa de 
educadoras matemáticas evidenciadas em suas narrativas. In: CONFERENCIA 
INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, XIV, 2015a, Tuxtla Gutierrez. Anais…. 
Tuxtla Gutierrez: XIV CIAEM, 2015a. v. único. p. 1-12. 
 
 
D’AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite 
à reinvenção do educador matemático. Bolema, Rio Claro, SP, v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 
2015b. 
 
 
DIAS, Michele Regiane; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle. Formação de Professores e 
Modelagem Matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 8., 
Recife – PE, Anais... Recife, 2004. p. 1-17. 
 
 
FIORENTINI, Dario. Apresentação – Em Busca de Novos Caminhos e de outros olhares na 
Formação de Professores de Matemática. In: FIORENTINI, D. (Org.). Formação de 
Professores de Matemática: explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas-
SP: Mercado de Letras, 2003, p. 7-18. 
 
 
FIORENTINI, Dario. Estudo de algumas tentativas pioneiras de pesquisa sobre o uso da 
modelagem matemática no ensino. In: ICME, 8, 1996, Sevilha. Anais... Sevilha: ICME, 
1996. 
 
 
FORNER, Régis; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. Modelagem e o currículo paulista: 
entre imposições, cobranças veladas e insubordinações criativas. RPEM, Campo Mourão, 
PR, v. 8, n. 17, p. 519-545, jul.-dez. 2019. 
 
 
FOSS, Ana Maria; KLÜBER, Tiago Emanuel. Sentidos que sustentam argumentos sobre os 
obstáculos para a inserção da Modelagem Matemática na escola. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 11., 2019, Belo 
Horizonte. Anais... . Belo Horizonte: UFMG, 2019. p. 1-15. Disponível em: 
http://eventos.sbem.com.br/index.php/cnmem/2019/paper/viewFile/174/888. Acesso em: 10 
set. 2020. 
 



118 
 

 
GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa. 
Portugal: Porto Editora, 1999. 
 
 
GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: 
impasses e desafios. Brasília:  UNESCO, 2009. 294 p. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. O projeto na pesquisa fenomenológica. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS, 4., 2010, Rio Claro, SP. 
Anais... . Rio Claro, SP: UNESP, 2010. p. 1 - 11. Disponível em: 
<https://arquivo.sepq.org.br/IV-SIPEQ/Anais/artigos/44.pdf>. Acesso em: 27 set. 2019. 
 
 
GRAÇAS, Elizabeth Mendes das. Pesquisa qualitativa e a perspectiva fenomenológica: 
fundamentos que norteiam sua trajetória. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, 
MG, v. 4.1, p.28-33, jan. 2000. Disponível em: <http://www.reme.org.br/sumario/83>. Acesso 
em: 27 set. 2019. 
 
 
JACOBINI, Otávio Roberto; WODEWOTZKI, Maria Lucia. Uma Reflexão sobre a Modelagem 
Matemática no Contexto da Educação Matemática Crítica. Bolema, Rio Claro, SP, v. 19, n. 
25, p.1-16, 2006. Disponível em: 
<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/1876>. Acesso 
em: 09 mar. 2020. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel. (Des) Encontros entre a Modelagem Matemática na Educação 
Matemática e a Formação de Professores de Matemática. Alexandria: Revista de Educação 
em Ciência e Tecnologia, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 63-84, 2012a. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel. Atlas/t.i como instrumento de análise em pesquisa qualitativa de 
abordagem fenomenológica. ETD – Educ. tem. digit., Campinas, SP, v. 16, n. 1, p.5-23, 
jan./abr. 2014. ISSN 1676-2592. Disponível em: 
<http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/5727>. Acesso em: 03 Jul. 
2019. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel. Formação de professores em Modelagem Matemática na 
Educação Matemática brasileira: questões emergentes. Educare et Educare, Cascavel, v. 
12, n. 24, p.1-11, 2017. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel. Uma metacompreensão da Modelagem Matemática na 
Educação Matemática. 396 p., 2012b. Tese (Doutorado em Educação Científica e 
Tecnológica). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012b. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; BURAK, Dionísio. Concepções de Modelagem Matemática: 
contribuições teóricas. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 10, n. 1, p.17-34, 
2008. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/emp/article/view/1642>. Acesso em: 09 mar. 
2020. 



119 
 

 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática: pontos que justificam 
a sua utilização no ensino. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
10., 2010, Salvador, BA. Anais.... Salvador, BA: SBEM, 2010. p. 1 - 15. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática: pontos que justificam 
sua utilização no ensino. In: IX ENEM - Encontro Nacional de Educação Matemática, 2007, 
Belo Horizonte, MG. Anais.... Belo Horizonte: UNI-BH, 2007. p 1-19. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; TAMBARUSSI, Carla Melli. A formação de professores em 
Modelagem Matemática na Educação Matemática: uma hermenêutica. Acta Scientiae, 
Canoas, v. 19, n. 3, p. 412-426, jun. 2017a. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; TAMBARUSSI, Carla Melli. A pesquisa em Modelagem 
Matemática desde a VII Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática – 
CNMEM. Perspectivas da Educação Matemática, Campo Grande, v. 10, n. 23, p. 563-583, 
abr. 2017b. 
 
 
KLÜBER, Tiago Emanuel; TAMBARUSSI, Carla Melli; CARARO, Elhane de Fatima Fritsch; 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; SILVA, Marcio Virginio da; MARTINS, Silvio Rogerio. 
Projeto de Extensão: Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na 
Educação Matemática. Cascavel: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2015. 12 p. 
 
 

MAGNUS, Maria Carolina Machado. Modelagem Matemática em sala de aula: Principais 

obstáculos e dificuldades em sua implementação. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado) - 

Mestrado em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2012. 
 
 
MAIA, Marcos Felipe Gonçalves; ROCHA, José Damião Trindade. A fenomenologia na 
pesquisa em Educação: um olhar sobre a etnometodologia e a etnopesquisa crítica. Atos de 
Pesquisa em Educação, Blumenau, SC, v. 11, n. 3, p.718-736, set./dez. 2016. Disponível 
em: <https://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/5543>. Acesso em: 26 
set. 2019. 
 
 
MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; KLÜBER, Tiago 
Emanuel. Pluralidades e debates da Modelagem Matemática na Educação Matemática: 
concepções, tendências e áreas. In: Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação 
Matemática, 9 (IX CNMEM). São Carlos, SP. Anais.... São Carlos: Universidade Federal de 
São Carlos. 2015. 
 
 
MARTENS, Adan Santos. Formação Continuada em Modelagem Matemática em 
contexto de pesquisa: um estudo a partir dos professores participantes. 2018. 132 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de 
concentração: Sociedade, Estado e Educação, Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências e 
Matemática. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2018. 



120 
 

 
 
MARTINS, Silvio Rogério. Formação Continuada de Professores em Modelagem 
Matemática na Educação Matemática: o sentido que os participantes atribuem ao grupo. 
139f., 2016. Dissertação (Mestrado)- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do 
Iguaçu, 2016. 
 
 
MARTINS, Silvio Rogerio; MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; CARVALHO, Felipe José 
Rezende de; KLÜBER, Tiago Emanuel. Grupos de Estudos em Contextos de Formação em 
Modelagem Matemática: o sentido atribuído por professores a partir de artigos publicados 
em periódicos. Contexto e Educação, [S. l.], n. 104, p. 417-457, 2018. 
 
 
MATIOLI, Cristiane Elise Reich. Metapesquisa dos referenciais teóricos de textos sobre 
formação continuada de professores em Modelagem Matemática. 2019. 137f. 
Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de 
Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2019. 
 
 
MEYER, João Frederico da Costa de Azevedo; CALDEIRA, Ademir Donizeti; MALHEIROS, 
Ana Paula dos Santos. Modelagem em Educação Matemática. 3. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. 
 
 
MOCROSKY, Luciane Ferreira; PAULO, Rosa Monteiro; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani 
Bicudo. A avaliação em Educação Matemática: um olhar fenomenológico sobre a produção 
acadêmica do III SIPEM. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Curitiba, 
v. 3, n. 2, p. 23-46, mai./ago. 2010. 
 
 
MONDINI, Fabiane; MOCROSKY, Luciane Ferreira; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. A 
hermenêutica em educação matemática: compreensões e possibilidades. Revemat: Revista 
Eletrônica de Educação Matemática, [S. l.], v. 12, n. 1, p.1-10, 13 set. 2017. Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/1981-1322.2017v12n1p1>. Acesso 
em: 30 out. 2019. 
 
 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins. Adoção da Modelagem Matemática para professores 
em um contexto de formação continuada. 2020. 193 folhas. Tese (Doutorado em 
Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– UNIOESTE, Cascavel, 2020. 
 
 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins. Práticas pedagógicas de professores da Educação 
Básica num contexto de Formação Continuada em Modelagem Matemática na 
Educação Matemática. 2016. 236f. Dissertação (Mestrado em Ensino). Programa de Pós-
Graduação em Ensino. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Foz do 
Iguaçu, 2016. 
 
 



121 
 

MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; KLÜBER, Tiago Emanuel. Práticas pedagógicas de 
professores da Educação Básica num contexto de Formação Continuada em Modelagem 
Matemática na Educação Matemática. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 7., 2018, Foz do Iguaçu, PR. Anais .... Foz do Iguaçu, PR: 
SBEM, 2018. p. 1-13. Disponível em: 
<http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/385/532>
. Acesso em: 15 jan. 2021. 
 
 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; MARTINS, Silvio Rogerio; KLÜBER, Tiago Emanuel. 
Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na Educação 
Matemática: grupo Foz do Iguaçu. In: ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 14., 2017, Cascavel, PR. Anais .... Cascavel, PR: Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, 2017. p. 1-12. Disponível em: 
<http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/EPREM/XIV_EPREM/paper/viewFile/53/
67>. Acesso em: 15 jan. 2021. 
 
 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; MATIOLI, Cristiane Elise Reich; MARTINS, Silvio Rogerio; 
KLÜBER, Tiago Emanuel. De professores formandos a formadores: discussões acerca da 
participação dos professores da Educação Básica nas Formações de Ações 
Descentralizadas. In: ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 8., 2018, Cascavel, PR. Anais .... Cascavel, PR: Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, 2018. p. 1-13. Disponível em: 
<http://sbemparana.com.br/eventos/index.php/EPMEM/VIII_EPMEM/paper/viewFile/792/34>
. Acesso em: 15 jan. 2021. 
 
 
NÓVOA, António. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza 
das práticas. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, jan./jun. 1999. 
 
 
OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de. Modelagem Matemática e as tensões nos 
discursos dos professores. 2010. 187p. Tese (Doutorado em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências) – Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2010. 
 
 
OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de; BARBOSA, Jonei Cerqueira. Insubordinações criativas 
em práticas pedagógicas em Modelagem Matemática. In: D'AMBROSIO, Beatriz Silva; 
LOPES, Celi Espasandin (org.). Ousadia criativa nas práticas de educadores 
matemáticos. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015. Cap. 8. p. 197-220. 
 
 
OLIVEIRA, Wellington Piveta. Modelagem Matemática nas Licenciaturas em Matemática 
das universidades estaduais do Paraná. 2016. 155 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de concentração: Sociedade, 
Estado e Educação, Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências e Matemática, Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR, 2016. 
 
 
PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion et al. Desenvolvimento profissional do professor que 
ensina Matemática: uma meta-análise de estudos brasileiros. Quadrante, v. xv, n. 1 e 2, p. 
193-219, 2006. 
 



122 
 

 
PAULO, Rosa Monteiro; AMARAL, Carmen Lúcia Costa; SANTIAGO, Rosemary Aparecida. 
A pesquisa na perspectiva fenomenológica: explicitando uma possibilidade de compreensão 
do se-professor de matemática. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 
Ciências, Belo Horizonte, MG, v. 10, n. 3, p.71-86, 16 ago. 2011. Disponível em: 
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4088>. Acesso em: 26 set. 2019. 
 
 
PINTO, Cândida Martins. Metanálise qualitativa como abordagem metodológica para 
pesquisas em letras. Atos de Pesquisa em Educação. v. 8, n. 3, p. 1033-1048, set. dez. 
2013. 
 
 
PIRES, Celia Maria Carolino. Reflexões sobre os cursos de licenciatura em matemática, 
tomando como referência as orientações propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de professores da educação básica. Educação Matemática em Revista, 
São Paulo, ano 9, n. 11, p. 44-56, 2002. 
 
 
POSTAL, Rosane Fátima. Atividades de modelagem matemática visando a uma 
aprendizagem significativa de funções afins, fazendo uso do computador como 
ferramenta de ensino. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas). 
Centro Universitário Univates, Lajeado-RS, 2009. 
 
 
SANTOS, Lucimara Aparecida dos. Um olhar sobre a própria prática com Modelagem 
Matemática na Educação Matemática ao estar-com-um-grupo de formação 
continuada. 2019. 129f. Dissertação (Mestrado em Ensino). Programa de Pós-Graduação 
em Ensino. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2019. 
 
 
SBEM. A formação do professor de matemática no curso de licenciatura: reflexões 
produzidas pela comissão paritária SBEM/SBM. Brasília: Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática, Boletim SBEM, n. 21, p. 1-42, fev. 2013. 
 
 
SIANI, Sergio Ricardo; CORREA, Dalila Alves; CASAS, Alexandre Luzzi Las. 
Fenomenologia, Método Fenomenológico e Pesquisa Empírica: O Instigante Universo da 
Construção de Conhecimento Esquadrinhada na Experiência de Vida. Revista de 
Administração da UNIMEP, [S. l.], v. 14, n. 1, p.193-219, 21 abr. 2016. Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista. Disponível em: 
<http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/article/view/1002>. Acesso em: 26 set. 
2019. 
 
 
SILVA, Vantielen da Silva; KLÜBER, Tiago Emanuel. Modelagem matemática nos anos 
iniciais do ensino fundamental: uma investigação imperativa. Revista Eletrônica de 
Educação, v. 6, n.2, p. 228-249, 2012. 
 
 
SILVEIRA, Everaldo. Modelagem Matemática em educação no Brasil: entendendo o 
universo de teses e dissertações. 2007. 197f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Setor 
de Educação, UFPR, Curitiba, 2007. 
 



123 
 

 

SILVEIRA, Everaldo; CALDEIRA, Ademir Donizeti. Modelagem na Sala de Aula: resistências 

e obstáculos. Bolema, Rio Claro, SP, v. 26, n. 43, p.1021-1047, ago. 2012. 
 
 
SKOVSMOSE, Ole. Cenários para investigação. Bolema. n. 14, p. 66 – 91. Rio Claro: 2000. 
 
 
SKOVSMOSE, Ole. Educação matemática crítica: a questão da democracia. Campinas, 
São Paulo: Papirus, 2001. 
 
 
STEIN, Ernildo. O logos hermenêutico: Estrutura do sentido e sentido da estrutura. In: 
STEIN, Ernildo. Aproximações sobre Hermenêutica. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2010. Cap. 2. p. 23-36. 
 
 
TAMBARUSSI, Carla Melli. A formação de professores em Modelagem Matemática: 
considerações a partir de professores egressos do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná – PDE. 2015. 179 f. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de concentração: Sociedade, Estado e 
Educação, Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências e Matemática. Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2015.  
 
 
TAMBARUSSI, Carla Melli; KLÜBER, Tiago Emanuel. A pesquisa em Modelagem 
Matemática na Educação Matemática: sobre as atividades de formação continuada em 
teses e dissertações. Revemat, Florianópolis, v. 9, p.38-56, jun. 2014a. 
 
 
TAMBARUSSI, Carla Melli; KLÜBER, Tiago Emanuel. Focos da pesquisa stricto sensu em 
Modelagem Matemática na Educação Matemática brasileira: considerações e reflexões. 
Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 209-225, 2014b. 
 
 
TAMBARUSSI, Carla Melli; KLUBER, Tiago Emanuel. Formação De Professores em 
Modelagem Matemática: Contribuições a Partir do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná, PDE. In: VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – SIPEM, 6., 2015a, Pirenópolis, Goiás. Anais.... Pirenópolis, 
Goiás, 2015a. p. 1-11. 
 
 
TAMBARUSSI, Carla Melli; KLÜBER, Tiago Emanuel. O discurso de professores egressos 
do PDE sobre a modelagem matemática na perspectiva da educação matemática. In: 
Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, 9., 2015b, São Carlos. 
Anais.... São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2015b. p. 1 - 11. 
 
 
TEODORO, Flavia Pollyany; CEOLIM, Amauri Jersi. Concepções de professores a respeito 
da disciplina de modelagem matemática que lecionaram em um curso de licenciatura em 
matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 12., 2016, São 
Paulo. Anais…. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, 2016, p. 1-13. 
 
 



124 
 

TORTOLA, Emerson; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Reflexões a respeito do uso da 
Modelagem Matemática em aulas nos anos iniciais do ensino fundamental. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 94, n. 237, p. 619-642, 2013. 
 
 
VENTURIN, Jamur Andre; SILVA, Anderson Afonso da. A Postura Fenomenológica nas 
Pesquisas em Educação Matemática. In: SIMPÓSIO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM 
DEBATE - SIMPEMAD, 1., 2014, Joinville. Anais... . Joinville: UDESC, 2014. p. 239-251. 
Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/matematica/article/view/4763/3447>. 
Acesso em: 04 jul. 2019. 
 
 
VIDOTTI, Daniela Barbieri; KATO, Lilian Akemi. Um estudo das teses e dissertações que 
tratam da Modelagem Matemática no ensino em cursos de Licenciatura em Matemática. In: 
ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 6., 2014, 
Curitiba. Anais... Curitiba: Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 2014. 1 CDROM. 
 
 
VIECILI, Cláudia Regina Confortin. Modelagem matemática: uma proposta para o ensino 
da matemática. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2006. 
 
 
 



125 
 

REFERÊNCIAS DOS TRABALHOS ANALISADOS 
 
 
ALVES, Emanuela Nascimento; REZENDE, Oscar Luiz Teixeira de; LORENZONI, Luciano 
Lessa. Modelagem Matemática: uma proposta investigativa para o ensino de função. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
ARAKI, Paulo Henrique Hideki et al. Urânio na natureza: uma atividade de Modelagem 
Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
BARROS, Michele Carvalho de; MELO, Priscila Amara Patricio de; KATO, Lilian Akemi. 
Aprendizagem Significativa e Registros de Representação Semiótica: um olhar para as 
atividades de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
BECK, Miguel M. Uma experiência de Modelagem Matemática no ensino por ciclos no 
minicípio de Porto Alegre (RS). In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-10. 
 
 
BOONE, Mirelly Katiene e Silva; LORENZONI, Luciano Lessa; REZENDE, Oscar Luiz 
Teixeira de. O desenvolvimento do empowerment via atividade de Modelagem Matemática: 
reflexões acerca do crescimento urbano do município de Colatina. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
BORSSOI, Adriana Helena; SILVA, Karina Alessandra Pessoa da; FERRUZZI, Elaine 
Cristina. Modelagem Matemática no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem: alguns 
encaminhamentos. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
BRAGA, Geise Thaiana Santos et al. “Quanto de lixo reciclável pode estar sendo descartado 
no lixo comum?” – uma atividade de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
BRAZ, Bárbara Cândido; KATO, Lilian Akemi. Quando usar Modelagem nas aulas de 
matemática? Uma discussão a partir da percepção de futuros professores. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-16. 
 
 
BRITO, Dirceu dos Santos; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Aprendizagem na 
Modelagem Matemática: em busca de uma compreensão fenomenológica. In: 



126 
 

CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
BRUM, Edineia dos Santos Brizola et al. Ampulhetas de areia: uma atividade de Modelagem 
Matemática com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... 
Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
CALIFANI, Vitória Lisboa; BORSSOI, Adriana Helena. Crescimento de macrófitas: uma 
problemática, dois modelos e diferentes recursos para Modelagem. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
CAMELO, Francisco Javier; VANEGAS, Diana Maritza; GALVIS, Lesly Tatiana. Alzas en las 
tarifas del transporte público en Bogotá: un pretexto para explorar ambientes de Modelación 
Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
CARARO, Elhane de Fatima Fritsch; CARARO, Lenoar Eloi; SANTOS, Marcos Willian da 
Silva. O poder de compra do salário mínimo: Modelagem Matemática no Ensino Médio. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-13. 
 
 
CARDOSO, Antonio Carlos; SILVA, Ivo Pereira da. A Matemática presente na construção 
artesanal do cocho de nutrição animal. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
CARDOSO, Milene Aparecida Malaquias; SILVA, Rafael Machado da. Modelagem 
Matemática: uma experiência com caldo de cana. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-10. 
 
 
CARMO, Daniele Silva; DOMINGOS NETO, Silvino; SILVA, Danielli Ferreira. Construção de 
um projeto de captação da água da chuva por meio da Modelagem Matemática. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
CARVALHO, Felipe José Rezende de; KLÜBER, Tiago Emanuel. Tecnologias da 
Informação e Comunicação aliadas à Modelagem Matemática: síntese e reflexões sobre os 
textos da IX CNMEM. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-13. 
 
 
CARVALHO, Felipe José Rezende de; MUTTI, Gabriele de Sousa Lins; MARTINS, Sílvio 



127 
 

Rogério. Embalagem econômica ou armadilha do varejo? Relatando uma atividade de 
Modelagem Matemática com alunos do Ensino Médio. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... 
Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
CASTRO, Élida Maiara Velozo de; VERONEZ, Michele Regiane Dias. Intervenções do 
professor em atividades de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... 
Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
CONCENTINO, Jéssica; FERRUZZI, Elaine Cristina; SILVA, Karina Alessandra Pessoa da. 
Desafios da primeira experiência com atividade de Modelagem na Educação Básica. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
CONCENTINO, Jéssica; SILVA, Rodrigo Tavares da; GOIS, Victor Hugo dos Santos. 
Preparo de gelatinas: relato no desenvolver de uma atividade de Modelagem de terceiro 
momento de familiarização. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-12. 
 
 
COSTA, Wedeson Oliveira. Discutindo a reprodução do mosquito Aedes Aegypti por meio 
de uma tarefa de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-8. 
 
 
CRUZ, Wallison Fernando Nonato da; ARAÚJO, Jussara de Loiola. Concepções de 
aprendizagem presentes nos trabalhos apresentados na IX CNMEM. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
DALVI, Silvana Cocco; REZENDE, Oscar Luiz Teixeira de; LORENZONI, Luciano Lessa. 
Aproximando pressupostos teóricos que contribuem para desenvolvimento dos 
conhecimentos matemático, tecnológico e reflexivo. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
DIAS, Claudia Mazza; SANTOS, Marcela Lima; NASCIMENTO, Pablo Jefferson Santana. 
Compreendendo o conceito de erro: um experimento prático pela Lei de Hooke. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
DINIZ, Leandro do Nascimento; FERNANDES, José António. Refletindo sobre a 
interpretação de gráficos estatísticos em projetos de Modelagem Matemática com uso das 
tecnologias digitais: a presença de conhecimentos etnomatemáticos. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 



128 
 

PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-14. 
 
 
FERREIRA, Neuber Silva; FRANCHI, Regina Helena de Oliveira Lino. Contribuições das 
tecnologias para ambientes de aprendizagem de Modelagem Matemática no Ensino Médio. 
In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
FORNER, Régis; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. Situações-limites, utopia, inéditos 
viáveis e insubordinação criativa em práticas de Modelagem. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
FREIRE, Talita Breschiliare Piffer; BORSSOI, Adriana Helena. Atividades de Modelagem 
Matemática como proposta para integrar uma unidade de ensino potencialmente 
significativa. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
FREITAS, Joelma de Fátima Rodrigues Batista; OREY, Daniel Clark; ROSA, Milton. 
Propondo a Modelagem Matemática como um ambiente virtual de aprendizagem. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-16. 
 
 
FREITAS, Wanderley Sebastião de. As vozes dissonantes que circulam na construção de 
um ambiente de Modelagem orientado na perspectiva da Educação Matemática Crítica. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
GAJKO, Thiago Crestani. O problema do estacionamento da escola. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
GOIS, Victor Hugo dos Santos; SILVA, Karina Alessandra Pessoa da. A bateria acabou e 
agora? Uma atividade de Modelagem no 7º ano. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
GOMES, Joice Caroline Sander Pierobon; SILVA, Karina Alessandra Pessoa da. A 
Modelagem Matemática nos anos iniciais: um estudo a partir dos eventos. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
GREGÓRIO, Dallan Marcelo; VERONEZ, Michele Regiane Dias; SANTOS, Elaine Maria 
dos. Interlocuções entre Modelagem Matemática e TIC nas práticas relatadas nas 
CNMEM’s: uma análise. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 



129 
 

1-13. 
 
 
KACZMAREC, Derli; BURAK, Dionísio. Um olhar sobre as pesquisas de Modelagem 
Matemática e as discussões curriculares. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-14. 
 
 
LEITE, Katia da Costa; BURAK, Dionísio. Modelagem Matemática: uma experiência com o 
tema hidroponia. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
LITTIG, Jonisario; LORENZONI, Luciano Lessa. O desenvolvimento do conhecimento 
reflexivo no ambiente de Modelagem Matemática a partir das discussões matemáticas, 
técnicas e reflexivas. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-14. 
 
 
LOUREIRO, Daniel Zampieri; KLÜBER, Tiago Emanuel. Um metaestudo das produções 
didático pedagógicas do PDE/PR: um olhar para os sujeitos participantes das atividades de 
Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-12. 
 
 
LOZADA, Claudia de Oliveira; MORRONE, Wagner; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. O 
formalismo matemático na representação dos modelos em contextos interdisciplinares de 
Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-12. 
 
 
MAGALHÃES, Gustavo Granado; RAMOS, Daiany Cristiny; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle 
de. Desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática ancorado na leitura semiótica 
de imagens. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-13. 
 
 
MAGNUS, Maria Carlina Machado et al. O diálogo nas tramas discursivas da Modelagem 
Matemática na Educação Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
MAGNUS, Maria Carolina Machado; SANTOS, Carla Margarete Ferreira dos. Modelagem 
Matemática no ensino da tabuada: uma experiência com futuros professores. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-10. 
 
 
MANCERA, Gabriel; PERILLA, Wilson Yesid; CAMELO, Francisco Javier. El conocer 



130 
 

reflexivo en un ambiente de Modelación Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... 
Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
MARTENS, Adan Santos; TAMBARUSSI, Carla Melli; KLÜBER, Tiago Emanuel. 
Compreensões sobre a formação continuada em Modelagem Matemática em contexto de 
pesquisa. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
MARTINS, Bianca de Oliveira; OMEDEI, Letícia Barcaro Celeste; ALMEIDA, Lourdes Maria 
Werle de. A autenticidade em atividades de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
MARTINS, Danielle Alves; ARAÚJO, Jussara de Loiola. O planejamento da oficina 
#ocupaicex: práticas colaborativas de um grupo de Modelagem. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
MARTINS, Odécio Junior Batista; LOVATO, José Luiz Moreira Claro. Modelagem 
Matemática: uma possibilidade de navegação com alunos do Ensino Fundamental. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
MENDES, Thiago Fernando; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Semiótica Peirceana em 
atividades de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
MENDES, Thiago Fernando; SILVA, Karina Alessandra Pessoa da; ALMEIDA; Lourdes 
Maria Werle de. O uso de ícones metafóricos no desenvolvimento de uma atividade de 
Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-11. 
 
 
MENDONÇA, Silvio César; MERLI, Renato Francisco. Um estudo da propagação do fogo 
em palitos de fósforo. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-12. 
 
 
MENEGUELLI, Laiana; REZENDE, Oscar Luiz Teixeira de; LORENZONI, Luciano Lessa. 
Desenvolvimento de competências estatísticas numa atividade de Modelagem Matemática. 
In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 



131 
 

MENEZES, Rhômulo Oliveira et al. Atividades desenvolvidas no Laboratório Experimental 
de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-12. 
 
 
MERLI, Renato Francisco. Atividades de Modelagem Matemática para o ensino de relações 
e composição Fuzzy. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-14. 
 
 
MUTTI, Gabriele de Sousa Lins et al. Árvores ordenadas: uma estratégia para a formação 
continuada de professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
NIRO, Kleber Luciano. A utilização da Modelagem Matemática no Ensino Fundamental 
como alternativa pedagógica. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-10. 
 
 
OLIVEIRA, Wellington Piveta et al. Metapesquisa sobre a formação de professores em 
Modelagem Matemática: um olhar para as edições da CNMEM. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, 
PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
OLIVEIRA, Wellington Piveta; KATO, Lilian Akemi. Conferência Nacional sobre Modelagem 
na Educação Matemática: comemorando sua X edição. In: CONFERÊNCIA NACIONAL 
SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... 
Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
OVANDO NETO, Estevão; ROSA, Claudia Carreira da. Modelagem Matemática e currículo: 
algumas considerações. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-16. 
 
 
PALMA, Rafael Montenegro; VERTUAN, Rodolfo Eduardo; SILVA, Karina Alessandra 
Pessoa da. Modelagem Matemática e uma ação relacionada ao empreendedorismo: 
negociando o preço de sanduíches naturais. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-11. 
 
 
PASQUALE JUNIOR, Marlon Luiz Dal; VERTUAN, Rodolfo Eduardo; MARTIN, Ronalti 
Walace Santiago. Quando a representação gráfica “não combina” com a situação 
representada: problematizando uma atividade de Modelagem Matemática. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 



132 
 

 
 
PEREIRA JUNIOR, Ademir; SEKI, Jeferson Takeo Padoan; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle 
de. Implicações das formas de vida na formulação de problemas em atividades de 
Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 
1-14. 
 
 
PEREIRA, Emanueli; SCHIPANSKI, Andressa Franciele Scambara. Modelagem 
Matemática: um estudo sobre as ações e envolvimentos de um aluno autista. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-15. 
 
 
PERREIRA, Giselle Moraes Resende; SOUZA JUNIOR, Arlindo José de. OLIVEIRA, Danilo 
Elias de. Uma experiência de Modelagem Matemática com alunos do curso de Agronomia. 
In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 
10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
PINHEIRO, Gabriel de Souza; SANT’ANA, Marilaine de Fraga. Análise combinatória: um 
estudo de investigação nos anos iniciais. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
PINHEIRO, Rafael Marques; SILVA, Erika Regina Santana da; SILVA, Karina Alessandra 
Pessoa da. Teoria e prática que se entrelaçam em uma atividade de Modelagem. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 
2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 
RAMOS, Daiany Cristiny; ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Raciocínios peirceanos em 
atividades de Modelagem Matemática. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 
MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2017, Maringá, PR. Anais.... Maringá, 
PR: UEM, 2017. p. 1-12. 
 
 

REHFELDT, Márcia Jussara Hepp; NEIDE, Italo Gabriel; KÖNIG, Rosilene Inês. Modelagem 
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