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Resumo:  

No intuito de conhecer o que se tem pesquisado e como tem ocorrido as investigações sobre Modelagem na 

perspectiva da formação inicial de professores de Matemática e, assim, colaborar para o avanço científico da área, 

o principal objetivo desse artigo é realizar uma pesquisa bibliográfica, baseado no paradigma qualitativo, sobre a 

Modelagem na formação inicial de professores de Matemática, a partir de trabalhos selecionados nos anais das VII 

e VIII Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática (CNMEM). Fundamentado em alguns 

passos, as investigações foram selecionadas a partir da observação daquelas que expunham o foco na formação 

inicial de professores de Matemática ou que parte dos estudos apresentavam esse tipo de formação. Posteriormente, 

realizado uma breve sumarização das pesquisas, foram delineadas algumas convergências existentes em tais 

investigações. Os resultados evidenciam um desiquilíbrio existente entre a quantidade de investigações em 

Modelagem na perspectiva da formação inicial de professores e aquelas que se desenvolvem na perspectiva de 

investigar/compreender a aprendizagem e formação discente; e a necessidade de proporcionar aos futuros docentes 

vivencias com a Modelagem, tanto na perspectiva de aluno, como na de professor. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de Professores. Pesquisa bibliográfica. 

 

Introdução  

 

Quando se pretende ensinar e aprender Matemática utilizando a Modelagem3 como 

pressuposto teórico-metodológico, alguns obstáculos são identificados por professores: a 

preocupação em cumprir o conteúdo; a falta ou preocupação com gasto excessivo do tempo; a 

insegurança diante do novo; o não acompanhamento de um profissional que tenha maior 

domínio sobre a Modelagem; a grande quantidade de alunos por turma; a estrutura da escola; 

entre outros (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2011). O estudo realizado por Silveira e 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. 
2 Doutora em Educação Matemática. 
3 Para fins textuais e de maneira a evitar repetições, utilizaremos apenas a expressão Modelagem para nos referir 

à Modelagem Matemática na Educação Matemática. 



Caldeira (2012) corrobora para a descrição e análise de tais entraves. Nesse trabalho, os autores 

nos dão um panorama mais detalhado sobre os obstáculos e resistências encontrados por parte 

de professores, futuros professores e egressos de cursos de formação, em desenvolver atividades 

relacionadas à Modelagem nas suas práticas docentes, conforme relatado em dissertações e 

teses produzidas entre 1976 e 2005. 

 No entanto, percebe-se que iniciativas em proporcionar vivências a futuros docentes 

com a Modelagem já têm sido realizadas. Tais iniciativas podem ser verificadas em algumas 

pesquisas (GAVANSKI, 1995; SILVA, 2007; OLIVEIRA, 2007; ALMEIDA; DIAS, 2007; 

ALMEIDA, 2009), em que a formação do professor de Matemática, seja ela inicial ou 

continuada, tem sido desenvolvida, relacionando-a com a Modelagem. Em particular, nas 

investigações acerca da formação inicial, os autores reforçam a ideia de que é preciso que a 

Modelagem seja incorporada, na prática, nos cursos de Licenciatura em Matemática. 

 Diante dessas constatações, o principal objetivo desse artigo é realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a Modelagem na formação inicial de professores de Matemática, a partir de 

trabalhos selecionados dos anais das VII e VIII CNMEMs, uma vez que é necessário conhecer 

o que se tem pesquisado e como tem ocorrido as investigações dessa temática e, assim, 

colaborar para o avanço científico da área.  

Para que tal empreitada ocorra, a pesquisa bibliográfica se constitui de importante valor, 

já que ela possibilita um amplo alcance de informações e permite a utilização de dados dispersos 

em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro 

conceitual, que envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 2008). Segundo Lima e Mioto (2007, 

p. 38), a pesquisa bibliográfica “implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca 

por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”. As autoras 

destacam que, por vezes, a pesquisa bibliográfica é caracterizada como revisão de literatura ou 

revisão bibliográfica; que isso ocorre pela falta de compreensão de que a revisão de literatura é 

“apenas um pré-requisito para a realização de toda e qualquer pesquisa”. 

Nesse sentido, como nosso objeto de estudo é a Modelagem na formação inicial de 

professores de Matemática, nossa investigação incidirá sobre os trabalhos apresentados na 

CNMEM, nas edições de 2011 e 2013, visto que tal evento se caracteriza como um importante 

espaço de discussão, na qual é possível ter uma visão ampliada da Modelagem na Educação 

Matemática presente na formação inicial de professores de Matemática do Brasil. Assim, a 

seguir será apresentado como se deu a seleção dos trabalhos da VII CNMEM e da VII CNMEM 

e uma breve sumarização dos mesmos. 



Vale destacar que, diante do exposto, essa pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que 

“[...] a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem a tradição 

‘compreensiva’ ou interpretativa” (ALVES-MAZZOTTI, 2001, p. 131) e que ela fornece 

informações mais descritivas, que primam pelo significado dado às ações (ARAÚJO; BORBA, 

2012). 

 

Os trabalhos selecionados 

  

A seleção dos trabalhos apresentados na VII CNMEM e VIII CNMEM se deu a partir 

da observação daqueles que expunham o foco na formação inicial de professores de Matemática 

ou que parte dos estudos era sobre esse tipo de formação, seguindo os passos propostos por 

Lima e Mioto (2007): 1) leitura de conhecimento do material bibliográfico; 2) leitura 

exploratória; 3) leitura seletiva; 4) leitura reflexiva ou crítica e 5) leitura interpretativa. Os três 

primeiros passos (leitura de conhecimento do material bibliográfico, leitura exploratória, leitura 

seletiva) foram utilizados para selecionar os artigos, que nos interessavam, dentro todos os 

apresentados nessas duas conferências – em um total 136 trabalhos, foram selecionados apenas 

8. Os últimos passos (leitura reflexiva ou crítica e leitura interpretativa) foram empregados para 

elaborar as seções a seguir. A fim de facilitar em qual das conferências os trabalhos foram 

apresentados, dividiremos em duas seções: VII CNMEM e VIII CNMEM. 

 

VII CNMEM 

 

 O primeiro trabalho estudado foi de Santana, Oliveira e Valverde (2011), no qual foram 

analisados os relatos de duas estudantes/estagiárias, em formação inicial – no contexto das 

disciplinas Instrumentalização para o Ensino de Matemática e Estágio Curricular 

Supervisionado em Matemática –, sobre suas experiências com Modelagem durante a regência 

compartilhada no Ensino Médio. Nesta investigação, as autoras apresentam um recorte de um 

projeto intitulado “Estágio Supervisionado e Modelagem Matemática: possibilidades de 

produção de conhecimento no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual 

de Feira de Santana - UEFS”. Os resultados, obtidos por elas, apontam que a parceria entre os 

componentes curriculares proporcionou novas reflexões e despertou, nas alunas/estagiárias, o 

interesse de continuar implementando atividades de Modelagem. 

 Em seguida, temos o trabalho realizada por Silva e Barbosa (2011), que apresenta os 

resultados finais da dissertação (multipaper), do primeiro autor, na qual investigou como são 



produzidas as discussões técnicas – entendidas como aquelas que são realizadas num ambiente 

de modelagem referentes à tradução de um fenômeno eleito em termos matemáticos. Essa 

investigação foi realizada com um grupo de alunos que faziam parte da disciplina 

Instrumentalização para o Ensino da Matemática VI – com foco nos Temas Transversais, do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana – Bahia. 

Segundo os autores, os resultados sugerem que as experiências prévias dos alunos, bem como 

a intervenção do docente frente à resistência dos discentes, podem interferir na tradução da 

situação-problema, durante o processo de modelagem.  

 Outro trabalho analisado foi o de Costa, Santana e Oliveira (2011), no qual apresentam 

uma atividade de modelagem que foi desenvolvida no contexto das disciplinas Estágio 

Curricular Supervisionado em Matemática IV e Instrumentalização para o Ensino da 

Matemática VIII – INEM, ofertadas pelo curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS. A atividade foi elaborada com base no tema bullying e 

foi proposto a uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, em uma escola pública do 

município de Feira de Santana – BA. A partir da realização dessa atividade, as autoras pontuam 

a importância das docentes supervisoras – de Estágio Supervisionado IV e de INEM VIII – no 

processo de construção e realização da atividade, uma vez que subsidiaram o trabalho com o 

ambiente de modelagem, possibilitando que tivessem a experiência como professor. Nesse 

sentido, puderam afirmar que “esse é momento primordial para que professores e alunos 

comecem a construir um novo olhar sobre o ensino-aprendizagem da Matemática, havendo uma 

relação de co-responsabilidade pelas ações desenvolvidas no ambiente da sala de aula” 

(COSTA; SANTANA; OLIVEIRA, 2011, p. 7). 

Por fim, consideramos a investigação de Rosa e Kato (2011), que expõe uma análise do 

trabalho realizado por uma dupla de acadêmicos do quinto semestre do curso de Licenciatura 

em Matemática da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), no qual é considerado 

duas fases: a do estágio supervisionado em sala de aula e a outra de um curso de Modelagem, 

ocorrido posteriormente ao encerramento do estágio. As autoras descrevem algumas passagens 

ocorridas no âmbito da formação inicial, procurando mostrar que o processo de reflexão sobre 

a prática docente pode se estabelecer desde a formação inicial do professor e que, para isso, 

basta oportunizar ambientes favoráveis a tais práticas. 

 

VIII CNMEM 

 



 Em relação à VIII CNMEM, a primeira pesquisa estudada foi a de Tatsch e Santos 

(2013), na qual é apresentada dois estudos com Modelagem, realizados nos estágios curriculares 

supervisionados no curso de Matemática do Centro Universitário Franciscano, UNIFRA, em 

turmas de primeiro ano do ensino médio. O primeiro estudo apresenta uma sequência de 

atividades desenvolvidas por uma aluna do Estágio Curricular Supervisionado II, em atividades 

de apoio pedagógico, em uma escola particular de Santa Maria e o segundo estudo descreve as 

atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado IV, em uma escola pública, numa 

turma regular de ensino. As autoras destacam que as experiências vividas no desenvolvimento 

das atividades de Modelagem mostraram aos futuros professores o quanto podem surgir 

dificuldades ao aplicar teorias no processo educativo e que é necessária uma construção sólida 

dos saberes para que se efetive com qualidade a prática docente. Além disso, elas ressaltam que 

os professores em formação puderam identificar aspectos que interferiram e que virão a 

interferir em situações didáticas futuras, as quais estão relacionadas a fatores externos a sua sala 

de aula – como a dificuldade que os alunos possuem em agir de maneira ativa no processo de 

construção da aprendizagem e a estrutura curricular que, muitas vezes impede que o processo 

de discussão ou de resolução de uma situação tenha uma continuidade. 

 Posteriormente, temos a investigação de Cozza e Lara (2013), que se propuseram a 

analisar as contribuições que oficinas pedagógicas sobre Modelagem podem ocasionar na 

formação inicial e continuada dos professores. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi 

escolhido uma amostra composta por estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da 

PUCRS4, participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência – PIBID e 

por professores de escolas públicas de Porto Alegre. Ao todo foram quatro professores e 

dezenove estudantes. Os autores concluem que, quando observam a percepção inicial dos 

sujeitos, é evidente que a Modelagem Matemática se reduz a um método de resolução de 

problemas. Ainda, eles mencionam o quanto a Modelagem contribui para aprimorar e ampliar 

os conhecimentos em diferentes áreas dos futuros professores, já que os problemas trabalhados 

a partir da realidade do aluno não se referem nem a um único conteúdo, nem a uma única área 

específica. 

 Já o trabalho de Vieira et al. (2013) apresenta uma síntese de um estudo em que se 

propõe articular a teoria com a prática na formação do professor de Matemática, apoiados na 

Modelagem sob a perspectiva da Educação Matemática Crítica, mais especificamente, a 

proposta de trabalho está centrada na ideia de que os participante de uma disciplina do curso de 

                                                           
4 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 



Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, MG, apresente situações 

problemas de seu cotidiano e possibilita que a Matemática apareça de maneira natural; para 

isso, nessa pesquisa em questão, são utilizadas questões ligadas ao cotidiano da maioria dos 

estudantes universitários que moram em repúblicas, como por exemplo, à maneira que é feita a 

divisão das compras mensais de alimentos comuns a todos que moram em um república. Tal 

disciplina constitui-se o contexto dessa investigação. Segundo os autores, o referido estudo 

sinaliza possibilidades para a prática educativa que fundamenta e configura a formação do 

professor, tanto em relação à teoria, quanto à Educação Crítica e Modelagem. 

 Por último, analisamos o trabalho de Menezes e Braga (2013), no qual é elabora uma 

atividade de Modelagem denominada Modelando Obras de Arte, em que se destaca os 

caminhos percorridos para tentar avaliar as ações de calouros e professores de Matemática na 

realização da mesma. Tal atividade foi desenvolvida na Universidade Federal do Pará (UFPA) 

no Campus Universitário de Castanhal, sendo em um primeiro momento, realizada com 

calouros do curso de Licenciatura em Matemática e, em um segundo momento, com professores 

de Matemática em serviço. Os autores recorrem aos parâmetros defendidos por Figueiredo e 

Kato (2012) para avaliar as ações dos sujeitos, em ambos os momentos na atividade. Partindo 

desses parâmetros, estabelecem caminhos avaliativos e, assim, constatam a postura dos 

calouros ao perceberem a atividade de Modelagem Matemática como uma oportunidade de 

aprender conteúdos matemáticos e, também, a postura dos professores, que no início se 

mostraram receosos com a proposta, mas, posteriormente, acabaram por enxergar nessa 

possibilidade, uma maneira de aprender, assumindo a atividade de Modelagem Matemática 

como possível de ser adaptada em suas práticas pedagógicas. 

 

Delineando as convergências entre os trabalhos 

 

 Após a sumarização dos trabalhos selecionados da VII CNMEM e da VIII CNMEM, 

passamos a observar as convergências existentes entre eles. 

 Nota-se que três dos estudos analisados (SANTANA; OLIVEIRA; VALVERDE, 2011; 

SILVA; BARBOSA, 2011; COSTA; SANTANA; OLIVEIRA, 2011) utilizam-se da concepção 

de Modelagem proposta por Barbosa (2001), isto é, que a “Modelagem é um ambiente de 

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

Matemática, situações com referência na realidade” (BARBOSA, 2001, p. 31). Segundo os 

autores, a adoção de tal concepção se justifica por convidar o aluno, no caso, futuros 



professores, a refletir sobre sua experiência utilizando a Matemática e por possibilitar que eles 

percebam o papel da Matemática na sociedade. 

 Já outros dois trabalhos estudados (TATSCH; SANTOS, 2013; VIEIRA et al., 2013) 

adotam a concepção sugerida por Bassanezi: “a modelagem matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas 

soluções na linguagem do mundo real” (BASSANEZI, 2009, p.16). Os autores recorrem a essa 

compreensão, pois entendem que a Modelagem é um processo que alia a teoria à prática, 

fazendo com que seu usuário se motive a entender a realidade que o cerca e a buscar meios para 

agir sobre ela e a transformar. Além disso, Vieira et al. (2013) propõe seu estudo em ressonância 

com a concepção de Meyer, Caldeira, Malheiros (2011), já que eles discutem a Modelagem 

vinculada à perspectiva da Educação Matemática Crítica. 

 No que diz respeito aos outros três trabalhos (ROSA; KATO, 2011; COZZA; LARA, 

2013; MENEZES; BRAGA, 2013), cada um adota um tipo de concepção de Modelagem, exceto 

Cozza e Lara (2013), que apenas faz uma breve revisão de algumas compreensões existentes 

na Educação Matemática e não evidencia qual irá adotar em sua pesquisa. Rosa e Kato (2011, 

p. 10) entendem a Modelagem como uma alternativa pedagógica, ou seja, “como uma 

alternativa na qual se faz uma abordagem, por meio da Matemática, de um problema não 

essencialmente matemático”. Tal compreensão é apresentada por Almeida e Brito (2005). Já 

Menezes e Braga (2013) defendem as concepções de Chaves e Espírito Santo (2008) e Braga 

(2009), sendo que os primeiros veem a Modelagem como um processo gerador de um ambiente 

de ensino e aprendizagem, no qual conteúdos matemáticos são conduzidos de forma articulados 

com outros de diferentes áreas de conhecimento e, assim, se tenha uma visão global do 

problema investigado; e a segunda, como um processo que reuni habilidades coordenadas em 

ação, e que também propicia um ambiente de aprendizagem significativo para o tratamento de 

erro do sujeito que aprende. 

 Assim, entendido as concepções que foram adotadas em cada pesquisa, prosseguimos 

destacando como as atividades de Modelagem foram desenvolvidas na formação inicial dos 

professores de Matemática, como será apresentado a seguir e, posteriormente, o que os 

resultados das respectivas pesquisas evidenciam. 

 Desse modo, em parceria com algumas disciplinas específicas – Estágio Supervisionado 

e/ou Instrumentalização para o Ensino de Matemática – do curso de Licenciatura em 

Matemática de algumas universidades, alguns dos estudos (SANTANA; OLIVEIRA; 

VALVERDE, 2011; COSTA; SANTANA; OLIVEIRA, 2011; ROSA; KATO, 2011; 

TATSCH; SANTOS, 2013;) foram desenvolvidos de maneira que futuros professores 



vivenciassem o fazer Modelagem com alunos do Ensino Básico, sendo uns de escolas públicas 

e outros de escolas particulares. A partir de temas do cotidiano, como “o risco da perda de 

audição para usuários de aparelhos de músicas portáteis”, “bullying”, “o lixo em nossas vidas”, 

entre outros, os licenciandos elaboraram, planejaram e aplicaram as atividades de Modelagem 

aos alunos da Educação Básica. Vale pontuar que a investigação de Rosa e Kato (2011) 

evidencia uma segunda fase, a qual está relacionada a um curso de Modelagem, baseado no 

tema “Xerox: um mal necessário”, sendo ministrado, após o término do estágio, aos alunos do 

curso de licenciatura em Matemática. 

 Por outro lado, há pesquisas (SILVA; BARBOSA, 2011; COZZA; LARA, 2013; 

VIEIRA et al., 2013; MENEZES; BRAGA, 2013) que foram desenvolvidas apenas no âmbito 

da formação de professores, não repercutindo em salas de aula do Ensino Básico. Nos estudos 

de Silva e Barbosa (2011) e Vieira et al. (2013), as atividades de Modelagem foram trabalhadas 

também em disciplinas pedagógicas e priorizava construir e refletir conhecimentos 

matemáticos específicos ligados ao cotidiano da maioria dos estudantes universitários. Já a 

investigação de Cozza e Lara (2013) foi desenvolvida a partir de oficinas, baseadas em estudos 

já realizados por Biembengut (1990), sendo que em cada uma era apresentado uma Modelagem 

diferente. Esta pesquisa, em particular, trabalhou tanto com a formação inicial, quanto com a 

formação continuada, visto que a amostra selecionada para o estudo foi composta por estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática da PUCRS, participantes do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e por professores de escolas públicas de Porto 

Alegre. Semelhante a este trabalho, no sentido de realizar atividades de Modelagem tanto na 

formação inicial, quanto na formação continuada, Menezes e Braga (2013) desenvolveram sua 

investigação em dois momentos distintos: em um primeiro momento, a atividade fez parte da 

programação da “Semana de Acolhimento ao Calouro”, sendo os participantes estudantes que 

tinham acabado de ingressar na universidade; e em um segundo momento, a atividade foi 

realizada no IV Encontro Paraense de Modelagem Matemática, tendo como público 

participante professores de Matemática já atuantes em sala de aula, em sua grande maioria. 

Com intuito de mostrar aos calouros e aos docentes como era possível ensinar conteúdos 

matemáticos por meio de uma atividade de Modelagem, os autores trabalharam a partir do tema 

“Modelando Obras de Arte”. 

 Diante do exposto e dos respectivos trabalhos, podemos notar, de uma forma geral, que 

o processo de reflexão sobre a prática docente pode se estabelecer desde a formação inicial do 

professor e que, para isso, basta oportunizar ambientes favoráveis a tal prática. Além disso, 

podemos observar que a parceria entre componentes curriculares pode proporcionar reflexões 



e despertar o interesse em continuar desenvolvendo atividades de Modelagem; e, que essa 

parceria, que se constitui na formação inicial de professores, se torna de fundamental 

importância para que docentes e estudantes construam um novo olhar sobre o ensino-

aprendizagem da Matemática, estabelecendo uma relação de co-responsabilidade pelas ações 

desenvolvidas em sala de aula. Os resultados dessas pesquisas sugerem, ainda, que a 

Modelagem contribui para aprimorar e ampliar os conhecimentos dos futuros professores em 

diferentes áreas do conhecimento, visto que os problemas trabalhados, a partir da realidade do 

aluno, não se referem nem a único conteúdo, nem a uma única área específica. 

 No entanto, essas investigações evidenciam também, que as experiências vivenciadas 

no decorrer das atividades de Modelagem demonstram aos futuros professores o quanto podem 

surgir dificuldades ao aplicar teorias no processo educativo e que é necessária uma construção 

sólida de saberes, para que se efetive com qualidade a prática docente. Ao mesmo tempo, os 

estudos destacam que os professores em formação puderam identificar aspectos que interferem 

e que poderão interferir em situações didáticas futuras, as quais estão relacionadas a fatores 

externos a sua sala de aula, como por exemplo a dificuldade que os alunos possuem em agir de 

maneira ativa no processo de construção da aprendizagem e a estrutura curricular que, muitas 

vezes impede que o processo de discussão ou de resolução de uma situação tenha uma 

continuidade. 

 No que diz respeito à formação de professores, em relação à modelagem, Barbosa 

(2004) destaca dois imprescindíveis domínios: a experiência de Modelagem como aluno, que 

implica no desenvolvimento e na crítica de diversas atividades dessa natureza; e a experiência 

de Modelagem como professor, que implica na discussão das tarefas do professor. Podemos 

verificar que nem todos os estudos aqui analisados (SILVA; BARBOSA, 2011; VIEIRA et al., 

2013; MENEZES; BRAGA, 2013) proporcionam o desenvolvimento de tais domínios.  

 Outro ponto a se destacar é que a presente pesquisa mostra, mesmo que em partes, o 

desiquilíbrio existente entre a quantidade de investigações em Modelagem na perspectiva da 

formação inicial de professores e aquelas que se desenvolvem na perspectiva de 

investigar/compreender a aprendizagem e formação discente; uma vez que, em um total de 136 

trabalhos apresentados na VII CNMEM e na VIII CNMEM, apenas 8, ou aproximadamente 

5,9%, foram desenvolvidos visando à formação inicial de professores de Matemática. Assim, 

esse estudo é uma forma de corroborar também para o levantamento realizado por Chaves 

(2012), já que a pesquisadora uniu o mapeamento feito por Silveira (2007) – sobre os principais 

focos de pesquisa em Modelagem na Educação Matemática Brasileira, apresentadas em teses e 

dissertações concluídas entre 1976 e 2005 – e seu próprio mapeamento, realizado de teses e 



dissertações defendidas nos anos de 2006 a 2010 e verificou a carência que há de investimentos 

sobre pesquisas acerca de Modelagem, na perspectiva da formação de professores. 

Deste modo, é incontestável a necessidade de se continuar proporcionando aos futuros 

docentes vivencias com a Modelagem, tanto na perspectiva como aluno, como na de professor, 

além da emergência desta perspectiva ser, de fato, incorporada nos cursos de Licenciatura e, 

assim, repercutir até as salas de aula do Ensino Básico.  

 

Considerações finais 

 

 No intuito de conhecer o que se tem pesquisado e como tem ocorrido as investigações 

sobre Modelagem na perspectiva da formação inicial de professores e, assim, colaborar para o 

avanço científico da área, o presente estudo realizou, a partir de trabalhos selecionados da VII 

CNMEM e da VIII CNMEM, uma pesquisa bibliográfica sobre a Modelagem na formação 

inicial de professores de Matemática. Para tanto, com base nos passos propostos por Lima e 

Mioto (2007), as investigações foram selecionadas a partir da observação daquelas que 

expunham o foco na formação inicial de professores de Matemática ou que parte dos estudos 

era sobre esse tipo de formação. 

 Após uma breve sumarização das pesquisas, delineamos algumas convergências 

existentes em tais investigações. Pudemos perceber a diversidade de concepções de Modelagem 

existentes na literatura da área e a qual cada pesquisador adotou para o desenvolvimento de seu 

estudo. Notamos também que algumas atividades de Modelagem foram desenvolvidas durante 

a parceria de componentes curriculares, como Estágio Supervisionado e/ou Instrumentalização 

para o Ensino de Matemática, e que essas atividades, elaboradas a partir da realidade de 

estudantes, em alguns casos, foram vivenciadas no Ensino Básico e, em outros casos, não. 

Houve também atividades que foram aplicadas em oficinas de um curso de formação, o qual 

trabalhou tanto com a formação inicial, quanto com a formação continuada. 

 Em seguida, destacamos as implicações e as dificuldades encontradas, quando se opta 

em trabalhar com Modelagem na formação de professores de Matemática. Verificamos ainda 

que alguns dos estudos analisados não desenvolvem os domínios sugeridos por Barbosa (2003) 

– a experiência de Modelagem como aluno e como professor. Além disso, ressaltamos que a 

presente pesquisa mostra, mesmo que em partes, o desiquilíbrio existente entre a quantidade de 

investigações em Modelagem na perspectiva da formação inicial de professores e aquelas que 

se desenvolvem na perspectiva de investigar/compreender a aprendizagem e formação discente; 



e que, por isso, é necessário proporcionar aos futuros docentes vivencias com a Modelagem, 

tanto na perspectiva como aluno, como na de professor. 

 Em suma, esperamos que esse breve olhar para os trabalhos da VII e VIII CNMEMs 

instigue pesquisadores e futuros pesquisadores a investir cada vez mais em pesquisas que 

tenham como foco a Modelagem na formação inicial de professores de Matemática e a, 

possivelmente, preencher as lacunas existentes nessa área.  
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