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RESUMO 

O objetivo deste artigo é trazer reflexões sobre (e ressaltar a importância de) 

se explicitar tanto aspectos positivos quanto não-positivos de práticas de 

modelagem na educação matemática que servem como contextos para a 

realização de pesquisas nesse campo. Levantamos a hipótese de que um 

relato mais próximo da realidade escolar, em que experiências positivas e 

não-positivas co-existem, influenciando a realização de pesquisas e as 

reflexões sobre a prática, pode encurtar a distância entre prática e pesquisa. 

Para atingir o objetivo, apresentamos um referencial teórico que discute a 

dialética entre prática pedagógica e pesquisa e algumas reflexões sobre uma 

sequência de práticas pedagógicas e pesquisas realizadas pelos autores. 

Essas reflexões dão indícios de como essas duas atividades fazem parte de 

uma unidade única, se influenciam e se desenvolvem mutuamente, são 
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diferentes, têm propósitos diferentes, podem ser incompatíveis, mas uma 

pressupõe e constitui a outra. 
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PEDAGOGICAL PRACTICE AND RESEARCH IN 

MODELLING IN MATHEMATICS EDUCATION 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to provide reflections on (and to highlight the 

importance of) to explicit both positive and non-positive aspects of 

mathematical modelling in mathematics education practices that are the 

context of research in this field. We hypothesize that a report closer of the 

school reality, where positive and non-positive experiences co-exist, 

influencing the development of research and reflection on practice, can 

bridge the gap between practice and research. To reach the objective, we 

present a theoretical framework that discuss the dialectic between 

pedagogical practice and research and some reflection on a sequence of 

pedagogical practices and researches developed by the authors of this paper. 

These reflections give indications of how these two activities are part of a 

single unit, influence and develop each other, are different, have different 

purposes, may be incompatible, but one presupposes and constitutes the 

other. 

 

Keywords: mathematical modelling, pedagogical practice, research, 
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1 Apresentando o problema 

Um assunto recorrente no campo educacional é a relação entre pesquisa e prática 

pedagógica. Como apontado por Faria Filho (2011), questiona-se, por exemplo, a 
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discrepância entre a excelência de pesquisas e programas de pós-graduação em 

educação no Brasil e a baixíssima qualidade das escolas públicas brasileiras. 

Discussões sobre a relação entre pesquisa e prática pedagógica também estão 

presentes no campo da educação matemática, como pode ser constatado pela escolha do 

tema do IX Encontro Nacional de Educação Matemática: “Diálogos entre a pesquisa e a 

prática educativa”4; e a existência de um Survey Team e de um Grupo de Discussões 

sobre “Relações entre pesquisa e prática em educação matemática”, no 10th 

International Congress on Mathematical Education5 (ICME-10). Essa discussão é, 

também, tema de várias pesquisas, como as de García et al. (2006), Sfard (2005) e 

Andrade (2008). 

Embora essa discussão mais ampla seja de grande importância, ela é muito 

complexa para ser tratada nos limites que este trabalho deve ter. Vamos trazê-la para o 

âmbito da modelagem na educação matemática, no qual os autores deste trabalho têm 

atuado. Entendemos o campo da modelagem na educação matemática como 

privilegiado para o desencadeamento de reflexões profícuas acerca da relação entre 

pesquisa e prática pedagógica, já que, no caso da modelagem, essas duas frentes de 

atuação caminham muito próximas. 

De um levantamento inicial que fizemos, apenas English (2003) discute a relação 

entre pesquisa e prática pedagógica em um contexto de modelagem na educação 

matemática. A autora apresenta um paradigma de pesquisa em que são realizados 

experimentos de ensino em vários níveis, envolvendo modelagem. Foram considerados 

quatro níveis: estudantes do ensino básico, seus professores, futuros professores de 

matemática e pesquisadores. O desenho dos experimentos incluía uma parte prospectiva 

e outra reflexiva, de cada nível de participantes, promovendo uma reconciliação entre 

teoria, pesquisa e prática. “O experimento de ensino [...] envolve participantes em 

diferentes níveis de desenvolvimento que trabalham interdependentemente em direção 

ao objetivo comum de encontrar significado em, e aprendizagem de, suas respectivas 

experiências” (ENGLISH, 2003, p. 240), sejam elas relativas à prática pedagógica ou à 

pesquisa. 

Nesse estudo, entretanto, a modelagem foi escolhida, dentre outros motivos, 

porque possibilita uma grande interação entre os estudantes e entre estes e o professor. 

                                                
4 http://www.sbem.com.br/files/ix_enem/index.htm 
5 http://www.icme10.dk/ 
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Ou seja, o foco do artigo é a aprendizagem dos vários participantes da pesquisa e, para 

tal, era necessário buscar uma prática que possibilitasse uma maior interação entre eles. 

No caso específico deste artigo, nosso foco é exatamente a relação entre pesquisa 

e prática pedagógica no campo da modelagem na educação matemática. A crítica sobre 

a distância entre prática e pesquisa também está fortemente presente nesse campo e o 

que queremos discutir, neste trabalho, é a possibilidade de as aproximarmos por meio de 

um maior desvelamento das práticas de modelagem por parte das pesquisas. 

Nesse campo, é comum a criação de práticas pedagógicas especialmente para a 

realização de alguma pesquisa e chama-nos a atenção o relato predominante de aspectos 

positivos6 nas descrições dessas práticas. É pertinente, então, questionarmos se 

acontecem apenas fatos positivos quando se investiga aspectos que envolvem a prática 

de alunos e/ou professores ao desenvolverem atividades de modelagem. Nossa 

experiência tem nos dado indícios de que não: nem tudo acontece de maneira positiva 

quando se trabalha com modelagem na educação matemática. 

Assim, o objetivo deste artigo é refletir sobre (e ressaltar a importância de) se 

explicitar tanto aspectos positivos quanto não-positivos de práticas de modelagem na 

educação matemática que servem como contextos para a realização de pesquisas nesse 

campo, com vistas a buscar uma maior aproximação entre as pesquisas e as práticas 

escolares cotidianas de educação matemática. 

É importante esclarecer que não estamos propondo a investigação de situações 

não positivas na prática da modelagem, mas sim, o relato do que é considerado não-

positivo, juntamente com o que é considerado positivo, na descrição dessas práticas. 

Mais que isto, pretendemos ressaltar as influências de ambos os aspectos, positivos e 

não-positivos, no desenho das pesquisas. 

Acreditamos que este tipo de discussão é importante para o campo porque embora 

prevaleçam os relatos de experiências positivas, há também o relato de certa resistência 

(SILVEIRA, 2007) ou tensões (OLIVEIRA, 2010) por parte dos professores, na 

implementação da prática da modelagem. Nossa hipótese é que um relato mais próximo 

da realidade escolar, em que experiências positivas e não-positivas co-existem, 

influenciando a realização de pesquisas e as reflexões sobre a prática, pode encurtar a 

distância entre prática e pesquisa. 

                                                
6 Araújo (2011), no painel de encerramento da VII Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação 
Matemática, referiu-se ao oposto desses aspectos como aqueles que “não deram certo”. Em uma seção 
posterior, deixaremos claro o que queremos dizer com “aspectos não-positivos” ou que “não deram certo” 
em atividades de modelagem na educação matemática. 
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Para atingir nosso objetivo, começaremos com alguns exemplos do que tem sido 

mostrado em trabalhos de modelagem na educação matemática, destacando trabalhos 

que explicitam tanto aspectos positivos quanto não-positivos das práticas pedagógicas. 

A seguir, apresentaremos nossa compreensão sobre o que são aspectos não-positivos ou 

que “não deram certo” em práticas de modelagem. Em uma seção de cunho mais 

teórico, discutiremos as relações entre prática pedagógica e pesquisa. Por fim, reflexões 

sobre uma sequência de práticas pedagógicas e pesquisas realizadas pelos autores, em 

diálogo com a discussão teórica, ajudar-nos-ão a fundamentar nossa argumentação 

acerca da importância, para a aproximação entre prática e pesquisa, de se mostrar 

aspectos positivos e não-positivos das práticas nas quais são realizadas pesquisas. 

2 O que tem sido mostrado nos trabalhos sobre modelagem na educação 

matemática 

Os relatos de experiências e pesquisas que ressaltam aspectos positivos das 

práticas pedagógicas em que elas aconteceram são abundantes na literatura sobre 

modelagem na educação matemática. Apenas para ilustrar, citamos, por exemplo, as 

pesquisas de Viana e Assis (2007), que relatam o grande envolvimento dos alunos e o 

desenvolvimento do gosto pela geometria em uma atividade de modelagem; e de Santos 

e Bisognin (2007), que afirmam que o ambiente de modelagem é favorável à 

aprendizagem de conceitos matemáticos, já que se trata de “uma maneira diferente, 

agradável e muito interessante de aprender.” (p. 110); e os relatos de experiência de 

Kaiser e Schwarz (2006), que descrevem seminários sobre modelagem na educação 

matemática, na Universidade de Hamburgo, Alemanha, envolvendo os Departamentos 

de Matemática e de Educação Matemática e escolas da região; e de Araújo, Freitas e 

Silva (2011), que descrevem uma experiência em que, em uma única aula de quatro 

horas, foi realizada uma atividade de modelagem que abordou diversos conteúdos 

matemáticos, mostrando a aplicabilidade dessa disciplina, de forma crítica. 

Por outro lado, a preocupação em apresentar experiências que convergem para o 

que estamos entendendo como não-positivas não é apenas nossa. Encontramos, na 

literatura da área, alguns casos (ARAÚJO; BARBOSA, 2005; BORBA; 

MENEGHETTI; HERMINI, 1999; CALDEIRA, 2003; HERNÍNIO, 2009; JULIE; 

MUNDALY, 2007; OLIVEIRA; BARBOSA, 2007)7 que nos dão indícios das 

potencialidades de se discutir o que não é positivo em atividades dessa natureza.   

                                                
7  Acreditamos que esses não sejam os únicos casos, mas não temos a intenção de fazer um levantamento 
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Araújo e Barbosa (2005) analisam uma situação em que um grupo de alunas 

inventou uma situação fictícia para chegar a uma função matemática ideal. Os autores 

denominaram tal estratégia de estratégia inversa: um caminho inverso ao que se propõe 

para modelagem. Nesse caso, podemos entender que a experiência com modelagem teve 

forte influência da prática tradicional das aulas de matemática e pode ter fortalecido 

uma crença quanto à impossibilidade de se investigar, em aulas de matemática, 

situações reais.  

Hermínio (2009) analisa aspectos positivos e negativos de atividades de 

modelagem realizadas em grupo. Segundo a autora, um dos possíveis aspectos 

negativos é quando a responsabilidade do desenvolvimento da atividade fica 

concentrada em apenas uma pessoa e as demais não se envolvem com a atividade. Em 

um dos casos analisados, o grupo abandonou o trabalho e a responsabilidade se 

concentrou nas mãos de apenas uma aluna, que tinha escolhido o tema. Em outro caso, 

um aluno exerceu o papel de líder e, no decorrer do desenvolvimento da atividade, 

acabou ficando desanimado e não conseguiu reanimar o grupo.       

Julie e Mundaly (2007) discutem uma situação em que os alunos foram 

envolvidos em uma atividade de resolução de problemas, sobre qual seria o local ideal 

para ser construído um reservatório de água entre quatro vilas na África do Sul. Os 

autores, por meio de entrevistas, perceberam que a não familiaridade dos estudantes 

com esse tipo de atividade gerou entre eles um sentimento de “incapacidade”, porque 

eles sentiram que, resolver aquele tipo de questão, não estava dento de suas 

capacidades. 

Os três estudos anteriores tratam de aspectos não-positivos da prática dos alunos 

no desenvolvimento de atividades de modelagem. Já nos dois próximos estudos, o foco 

da discussão é a prática do professor.  

Caldeira (2003) relata o caso de uma professora que, após ter participado de um 

curso sobre modelagem matemática na educação ambiental, aceitou o convite de 

desenvolver esse tipo de atividade com seus alunos, contando com a orientação do 

pesquisador. Mas, no decorrer da atividade, a professora se desinteressou pela mesma, 

apesar de os alunos estarem envolvidos, não dando continuidade à atividade e 

retomando ao modelo de aula centrada na resolução de exercícios. Para esse autor, a 

                                                                                                                                          
de todos os trabalhos que discutem o que estamos entendendo como aspectos não-positivos em 
modelagem na educação matemática. 
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professora não quis se envolver em um processo de mudança que se contraponha a 

métodos e rotinas marcadas histórica e culturalmente para a prática do professor. 

Oliveira e Barbosa (2007), ao analisarem a forma como um professor interfere nas 

estratégias dos alunos em atividades de modelagem, concluem que ele prejudicou a 

possibilidade de os alunos realizarem investigações. Os autores mostram como a 

estruturação da atividade, por parte do professor, acabou por levar os alunos a uma 

atividade semelhante à resolução de exercícios, distanciando-se da perspectiva de 

modelagem adotada pelos pesquisadores. 

Borba, Meneghetti, Hermini (1999) tratam de aspectos não-positivos como 

resultantes de ações dos alunos e do professor. Os autores discutem o caso de um grupo 

de alunos do curso de Ciências Biológicas que desenvolveu um projeto de modelagem 

matemática. Para esses autores, foi um caso que “não deu certo”, avaliando o “não dar 

certo”, dentre outros aspectos, porque a matemática utilizada pelos alunos não teve 

conexão com o problema investigado e o professor não conseguiu detectar as 

deficiências do trabalho enquanto os alunos o desenvolviam. 

Esses estudos nos mostram que a realização de atividades de modelagem na 

educação matemática são “muito reais”, no sentido de que contemplam tanto aspectos 

positivos quanto não-positivos do ponto de vista educacional, como comumente 

acontece no dia a dia de uma sala de aula. Além disso, eles nos ajudam a compor o que 

queremos dizer com “aspectos não-positivos” de uma prática pedagógica de modelagem 

na educação matemática, como faremos a seguir. 

3 O que queremos dizer com aspectos não-positivos de uma prática pedagógica 

de modelagem? 

Não fizemos um estudo para compreender as razões do predomínio, na literatura 

sobre modelagem na educação matemática, do relato de aspectos positivos das práticas 

pedagógicas. Entretanto, temos duas hipóteses. 

A primeira hipótese é de que o realce que é dado a aspectos positivos pode ser 

fruto do que Niss et al. (2007) denominam fase da defesa no processo de 

desenvolvimentos e pesquisas relacionados à modelagem na educação matemática. 

Nessa fase, há a apresentação de argumentos favoráveis à incorporação da modelagem 

na educação matemática e o relato de aspectos positivos das práticas, pelas pesquisas, 

pode ser um incentivo a essa incorporação. 
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A segunda hipótese é o cuidado, que o pesquisador deve ter, em não expor 

problemas da prática pedagógica na qual sua pesquisa foi realizada. Não estamos nos 

referindo às situações em que se esconde o que “não deu certo” para valorizar os 

resultados da própria pesquisa, mas sim, àquelas em que se têm cuidados éticos com o 

professor que abriu suas salas de aulas para a realização da pesquisa. Muitas vezes, o 

relato de aspectos não-positivos pode levar a questionamentos ou julgamentos da prática 

do professor, sem que uma análise pormenorizada seja realizada. 

Mas essas duas hipóteses não estão acompanhadas de um estudo cuidadoso e 

deixamo-las aqui como sugestões de pesquisa e como ensejo para apresentarmos o que 

queremos dizer com aspectos não-positivos de uma prática de modelagem na educação 

matemática. 

Dos estudos apresentados na seção anterior, podemos fazer o seguinte 

levantamento de aspectos positivos e não-positivos. 

Aspectos positivos: 

 o envolvimento dos alunos com a atividade de modelagem; 
 o desenvolvimento do gosto pela matemática; 
 o favorecimento da aprendizagem de matemática; 
 o envolvimento de professores de diversos níveis de ensino e de diferentes áreas; 
 a possibilidade de discutir diversos conteúdos matemáticos e sua aplicabilidade. 

 

Aspectos não-positivos: 

 o ponto de partida em situações fictícias, ao invés de reais, para se atingir um 
conteúdo matemático escolhido previamente; 

 as responsabilidades envolvidas em um trabalho em grupo; 
 o sentimento de “incapacidade”, por parte dos alunos, diante de uma atividade 

diferente daquelas com as quais estavam acostumados. 
 o desinteresse do professor em realizar atividades de modelagem; 
 a falta de conexão entre o conteúdo matemático e o problema da realidade 

investigado; 
 a não percepção dos problemas no trabalho, por parte do professor, antes de o 

trabalho chegar ao final; 
 

Embora esse conjunto de aspectos positivos e não-positivos seja bastante 

heterogêneo, eles têm algo em comum: todos dizem respeito a o que um professor de 

matemática espera ou planeja que aconteça em suas aulas, sejam elas com ou sem a 

proposição de atividades de modelagem. Não sabemos, por exemplo, se os alunos ou a 

direção da escola concordariam com nossa avaliação anterior de pontos não-positivos. 

Essa constatação não poderia deixar de ser assim, já que nos baseamos em uma 

literatura escrita por professores de matemática. 
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Sendo assim, neste artigo, consideramos como não-positivos os aspectos que, do 

ponto de vista do professor, se distanciam do que foi planejado ou vislumbrado por ele 

para suas práticas pedagógicas. 

Essa forma de compreender vai ao encontro de nossa hipótese de que um relato 

mais próximo da realidade escolar, em que experiências positivas e não positivas co-

existem, pode encurtar a distância entre prática e pesquisa, já que, o professor que não 

desenvolve pesquisas acadêmicas poderia perceber que elas são desenvolvidas em 

realidades semelhantes àquelas em que ele exerce sua prática docente. 

Resta-nos, agora, apresentar como estamos compreendendo prática pedagógica e 

pesquisa, assim como a relação entre elas, o que será feito na próxima seção. 

4 Relação entre prática pedagógica e pesquisa 

Pesquisar, segundo Bicudo (1993) é formular uma interrogação e buscar 

desenvolver uma compreensão cuidadosa e sistemática para ela, com base em 

referenciais teóricos e metodológicos reconhecidos e compartilhados pela comunidade 

científica. Dessa forma, procura-se tecer uma rede de significados para tal interrogação 

dentro da região de inquérito da qual se pretende que ela faça parte. A autora salienta 

que, diferentemente, uma prática pedagógica não tem como objetivo principal uma 

busca “inquiridora conduzida a partir da interrogação” (p. 21). Seus propósitos, ainda 

que estejam associados aos resultados de uma pesquisa, contemplam a construção, a 

apreensão ou a difusão de conhecimentos considerados importantes no processo 

educativo. Trata-se de colocar metodologias pedagógicas em ação, em um ambiente 

escolar, com o objetivo de proporcionar a formação dos alunos. Portanto, pesquisa e 

prática pedagógica são duas atividades distintas, já que têm propósitos diferentes e são 

organizadas de maneiras diferentes. 

Entretanto, Bicudo (1993) destaca que pesquisas em educação matemática, para 

além do objetivo de ampliar a compreensão da forma com que os conhecimentos 

matemáticos são construídos e concebidos nas escolas, também podem auxiliar ou 

potencializar uma ação reflexiva dentro de uma prática pedagógica. Da mesma forma, 

D’Ambrósio (2008) sublinha a importância de se estabelecer uma relação entre a prática 

pedagógica e a pesquisa em educação matemática, principalmente dentro de uma 

perspectiva que entende que essas duas áreas de atuação devem interagir em um 

processo dialógico e dialético. 
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Essa perspectiva também é assumida por Freire (1987), que entende que não há 

razão para se persistir no fortalecimento da dicotomia entre teoria e prática. O autor 

defende a necessidade de se instaurar um movimento dialético entre teoria e prática, 

uma vez que parte do princípio de que esse movimento é condição inicial e essencial 

para dotar o processo educativo de uma práxis libertadora. A práxis deve ser entendida 

como a relação estreita do modo de interpretar a realidade e a vida e a consequente 

prática que decorre dessa compreensão. Segundo Freire (1987, p. 77) a verdadeira 

práxis deve mobilizar a palavra em suas duas dimensões: a ação e a reflexão. Para o 

autor, a palavra sem ação se transforma em “verbalismo” e a ação sem reflexão se 

converte em “ativismo”. 

Não é nossa intenção aprofundar, aqui, as discussões referentes à dialética. 

Apoiando-nos em D’Ambrósio (2008) e em Freire (1987), pretendemos, apenas, realçar 

a influência mútua que existe entre essas duas atividades distintas, como elas se co-

constituem e, portanto, chamar a atenção para a importância de se refletir sobre como 

uma alimenta o desenvolvimento da outra, dialeticamente. 

Para representar a dialética entre prática pedagógica e pesquisa, vamos utilizar 

uma barra vertical, da seguinte maneira: prática|pesquisa. Essa notação foi proposta por 

Goulart e Roth (2006) para representar uma união dialética entre margem e centro 

(margem|centro) na descrição da participação de crianças em atividades de educação 

científica. Na literatura, essa participação é, às vezes, analisada como central à atividade 

proposta – no caso de os alunos agirem de acordo com o que é proposto pelo professor – 

e noutras como marginal – quando o que os alunos fazem não se relaciona com a 

proposta do professor. Para os autores, margem e centro são “dois aspectos mutuamente 

pressupostos, mas incompatíveis, da mesma unidade de análise.” (p. 682). 

Essa metáfora é coerente com a forma como entendemos a relação entre prática e 

pesquisa: elas fazem parte de uma unidade única, se influenciam e se desenvolvem 

mutuamente, são diferentes, têm propósitos diferentes, podem ser incompatíveis, mas 

uma pressupõe e constitui a outra. É assim que estamos entendendo a dialética 

prática|pesquisa. 
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5 Um exemplo desse exercício dialético: nossa prática|pesquisa 

Nosso desafio, nesta seção, é tentar exemplificar a dialética (FREIRE, 1987) entre 

duas atividades distintas (BICUDO, 1993): prática pedagógica e pesquisa. Por isso, 

avaliamos como adequado trazer o exemplo de nossa prática|pesquisa em modelagem na 

educação matemática, já que o fato de as termos vivenciado nos dá condições e 

liberdade de mostrar tanto aspectos positivos quanto não-positivos de nossa prática e 

como eles foram bem ou mal aproveitados, tanto na prática quanto na pesquisa.8 

O primeiro contato da Profa. Jussara Araújo com modelagem na educação 

matemática se deu a partir de sua pesquisa de doutorado (ARAÚJO, 2002), não estando, 

portanto, vinculada à sua própria prática pedagógica. Entretanto, as inquietações que a 

levaram a realizar uma pesquisa sobre esse assunto tinham origem em suas aulas de 

Cálculo Diferencial e Integral, na UFMG. Essas inquietações iniciais eram bem 

parecidas com aquelas que, geralmente, levam um professor de Matemática a se 

interessar pela modelagem: tornar suas aulas atraentes para os alunos terem mais 

condições de aprender matemática. 

A pesquisa a fez questionar sua própria prática e concepções de educação 

matemática e a instigou a desenvolver atividades de modelagem em suas aulas, 

orientadas pela perspectiva da educação matemática crítica (SKOVSMOSE, 1994, 

2005). Nesse sentido, a professora convidou os alunos a escolher temas de seu interesse, 

a propor problemas relacionados a esses temas e a abordar esses problemas por meio da 

matemática, mas de tal forma que o uso da matemática fosse sempre tema de reflexões 

do tipo: qual é o papel da matemática na resolução desse problema? A solução seria 

diferente, se a matemática não fosse usada? O que foi incluído e o que foi deixado de 

fora, pelo fato de a matemática fazer parte da solução do problema? 

Essa primeira experiência, ocorrida na disciplina Matemática I para o curso de 

Geografia da UFMG, foi relatada em Araújo (2004). A professora afirma que houve 

aspectos positivos: momentos de ricas discussões envolvendo o conteúdo matemático e 

a forma como ele é usado na sociedade. Entretanto, ela também relata aspectos não-

positivos: pouca aceitação da atividade de modelagem, por parte de uma das turmas, e 

                                                
8 Com o intuito de não nos distanciarmos do foco do artigo, não daremos todos os detalhes referentes às 
práticas pedagógicas e às pesquisas realizadas pelos autores. Na discussão a seguir, pretendemos 
apresentar um relato que seja minimamente suficiente para fundamentar nossa argumentação. Detalhes 
sobre as práticas e as pesquisas podem ser obtidos nos trabalhos citados ao longo desta seção. 



V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 12 
28 a 31 de outubro de 2012, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil 

algumas atitudes suas, que seriam incompatíveis com uma perspectiva crítica de 

educação. Finalmente, ela questiona: será que a atividade realizada proporcionou uma 

educação (matemática) crítica para todos? 

Em uma segunda experiência da professora, com essa mesma disciplina, ela 

propôs, novamente, o desenvolvimento de projetos de modelagem orientados por uma 

perspectiva crítica de educação matemática. A fim de envolver mais os alunos e ter (ela 

mesma) uma postura mais coerente com a educação matemática crítica, a Profa. Jussara 

Araújo procurou dar orientações mais regulares aos grupos, durante o desenvolvimento 

dos projetos, segundo as preocupações dessa perspectiva teórica. Essas orientações 

ocorriam de forma coletiva, a cada mês, durante uma aula. 

As atividades relacionadas aos projetos de modelagem foram registradas em 

vídeo, o que possibilitou uma análise mais pormenorizada das mesmas. O vídeo da 

avaliação final da disciplina registra alguns aspectos que poderiam ser avaliados como 

positivos: o claro envolvimento dos alunos e o fato de alguns deles afirmarem que 

estavam convencidos da importância da matemática para estudos de fenômenos 

geográficos. A professora|pesquisadora decidiu, então, analisar com mais cuidado o 

“entusiasmo dos alunos”. Embora esse entusiasmo pudesse ser avaliado como positivo, 

a afirmativa de que “a matemática era mesmo importante para a geografia” a tinha 

deixado com alguns questionamentos: como os alunos usaram a matemática nos 

projetos de modelagem? Será que esse uso estava coerente com uma perspectiva crítica 

de modelagem? Em outras palavras, o que poderia ser avaliado como positivo por um 

professor que quer mostrar a importância da matemática, também seria positivo para 

uma professora que desejava trabalhar com uma perspectiva crítica de modelagem? 

Parte dessas perguntas foi respondida na análise feita por Araújo, Santos e Silva 

(2010). Apoiadas em uma perspectiva histórico-cultural da atividade humana, as autoras 

procuram identificar o objeto da atividade de um dos grupos de Matemática I ao 

desenvolver seu projeto de modelagem. Da análise, ficou clara a divisão do projeto em 

duas partes: uma que dizia respeito a aspectos sociais, políticos e ambientais do projeto, 

na qual todos os componentes do grupo estavam envolvidos, e outra que tratava apenas 

de aspectos matemáticos, e apenas uma componente do grupo se responsabilizava por 

ela. 

Em outro trabalho (ARAÚJO, 2012), a pesquisadora conclui que o mesmo grupo 

tinha, pelo menos, duas formas de compreender o que era “ser crítico”: uma que 

sinalizava preocupações e uma inserção questionadora dos alunos em sua realidade; e 
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outra que usava a matemática para estabelecer certezas, o que não era compatível com 

questões discutidas pela educação matemática crítica. 

Esses dois estudos apontam, então, aspectos não-positivos dessa prática com 

modelagem na educação matemática: as responsabilidades da divisão do trabalho 

quando o projeto de modelagem é realizado em grupos, como já discutido por Hermínio 

(2009), e a necessidade de uma melhor sintonização (ou definição) do que significa 

desenvolver projetos de modelagem em uma perspectiva crítica. 

A essa altura, a Profa. Jussara Araújo já era a orientadora da pesquisa de mestrado 

da Profa. Ilaine Campos e da de doutorado do Prof. Wanderley Freitas, também autores 

deste artigo. Mas suas respectivas pesquisas não eram seu primeiro contato com a 

modelagem na educação matemática. 

A Profa. Ilaine Campos teve sua primeira experiência com modelagem como 

aluna do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual de Feira de 

Santana, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Nas disciplinas do curso, houve o 

desenvolvimento de atividades de modelagem. Nessa mesma instituição, ela começou a 

se envolver com pesquisas sobre modelagem na educação matemática, por meio de 

projetos de iniciação científica e participação em grupo de pesquisa, e com a formação 

de professores de matemática (OLIVEIRA; CAMPOS; SILVA, 2009), em grupos de 

trabalho colaborativo (CAMPOS; LUNA, 2009) e em minicursos. Desde o início, a 

professora esteve envolvida com a perspectiva de Barbosa (2001): modelagem na 

educação matemática como um ambiente de aprendizagem. Logo após a conclusão da 

licenciatura, a Profa. Ilaine realizou atividades de modelagem em suas próprias salas de 

aula do Ensino Fundamental, até o início do mestrado, quando suspendeu suas 

atividades didáticas. 

O Prof. Wanderley Freitas, por sua vez, teve sua primeira experiência com 

modelagem como professor da disciplina Matemática Aplicada para o curso de Ciências 

Biológicas da Fundação Helena Antipoff, na cidade de Ibirité, Minas Gerais. Como o 

plano de curso da disciplina envolvia o estudo de funções e suas aplicações, ele apoiou-

se em Bassanezi (2002) para realizar uma proposta de modelagem. O professor 

procurava mostrar como algumas experiências eram tratadas matematicamente, por 

meio da modelagem, e, ao mesmo tempo, solicitava aos alunos que fizessem 

experimentos da área de ciências biológicas e os analisassem por meio da matemática. 

Ao se tornar professor do Instituto Federal Minas Gerais (IFMG), o Prof. Wanderley 

deu continuidade a essa experiência na disciplina Matemática Aplicada para os cursos 
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técnicos de Mecânica e de Edificações. Durante a preparação para o doutorado, o 

contato com pesquisas sobre modelagem na educação matemática o levou a propor o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica no IFMG. Assim, em programas 

institucionais de iniciação científica, como o PIBIC Jr.9, e no desenvolvimento de sua 

pesquisa de doutorado, ele vem desenvolvendo projetos de modelagem com alunos do 

curso técnico integrado do instituto (FREITAS, 2010). 

É interessante ressaltar, aqui, as diferentes maneiras como a modelagem passou a 

integrar as práticas dos autores deste artigo: de pesquisadora para professora; de aluna 

para pesquisadora e professora; e de professor para pesquisador. Talvez, uma notação 

mais adequada seja pesquisadora|professora; aluna|pesquisadora|professora; e 

professor|pesquisador, já que todas essas práticas se constituem concomitantemente. 

O encontro desses três professores|pesquisadores não se limitou à prática formal 

de orientação de mestrado ou doutorado. Uma nova experiência foi realizada pela Profa. 

Jussara Araújo, em sua prática pedagógica na disciplina Matemática para o curso de 

Gestão Pública da UFMG. A fim de lidar com os aspectos não-positivos detectados nas 

práticas anteriores, a professora solicitou a ajuda de seus sete orientandos10, incluindo os 

dois outros autores deste artigo. 

Cada um desses professores|pesquisadores foi o orientador de um ou dois grupos 

de alunos da turma de Matemática no desenvolvimento dos projetos de modelagem 

matemática e a Profa. Jussara Araújo era responsável pela orientação geral de todos os 

projetos. Embora oito pessoas possa parecer um número grande de professores 

envolvidos com uma única turma, é necessário informar que a referida turma era 

composta por 67 (sessenta e sete) alunos, o que pode, facilmente, ser interpretado como 

fonte para o desencadeamento de aspectos não-positivos em atividades de modelagem. 

Além de orientar um grupo, o Prof. Wanderley Freitas proferiu uma palestra para a 

turma, relatando suas experiências, como professor|pesquisador, no desenvolvimento de 

projetos de modelagem na educação matemática. 

Essa prática pedagógica está começando a ser foco de nossas reflexões e não 

temos condições de avaliar, ainda, o que pode ser considerado positivo ou não-positivo 

                                                
9 PIBIC Jr.: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Júnior. É um programa voltado para o 
desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de ensino técnico 
integrado que visa, fundamentalmente, complementar a formação acadêmica dos alunos, fazendo com que 
estes interajam com os processos metodológicos e científicos de pesquisa. 
10 A Profa. Jussara Araújo agradece a colaboração de seus orientandos: Ana Paula Rocha (iniciação 
científica, Licenciatura em Matemática – UFMG); Alessandra Silva, Ilaine Campos, Bruna Reginaldo 
(mestrado em Educação – UFMG); Edmilson Torisu, Rutyele Caldeira, Wanderley Freitas (doutorado em 
Educação – UFMG). 
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nessa experiência. Não estamos realizando uma análise com o foco direcionado 

exatamente para a questão: quais são os aspectos positivos e não-positivos da prática 

pedagógica realizada na disciplina Matemática para o curso de Gestão Pública da 

UFMG? – mesmo porque não entendemos essa questão como uma interrogação de 

pesquisa (BICUDO, 1993). Entretanto, o desenvolvimento de outras pesquisas nos dará 

subsídios para realizar tais reflexões. Essas pesquisas já vêem sendo desenvolvidas e, 

como parte de nosso exercício dialético de pensar a prática|pesquisa, certamente, 

teremos algumas reflexões para apresentar sobre aspectos positivos e não-positivos 

dessa prática pedagógica, juntamente com os resultados das respectivas pesquisas. 

6 Considerações finais 

Nosso objetivo, neste artigo, foi refletir sobre (e ressaltar a importância de) se 

explicitar tanto aspectos positivos quanto não-positivos de práticas de modelagem na 

educação matemática que servem como contextos para a realização de pesquisas nesse 

campo, com vistas a buscar uma maior aproximação entre as pesquisas e as práticas 

escolares cotidianas de educação matemática. Fizemos isso por meio do relato de nossas 

práticas|pesquisas com modelagem na educação matemática. 

A sequência de práticas|pesquisas descrita na seção anterior busca ilustrar a forma 

como entendemos a dialética entre essas duas atividades. A maneira como ela foi 

apresentada, embora tenha um formato linear, tem as seguintes características: tanto 

aspectos positivos quanto não-positivos de práticas pedagógicas, que foram contexto 

para a realização de pesquisas, foram explicitados; os aspectos não-positivos foram 

inspirações para reflexões sobre a prática, buscando transformá-la; os aspectos positivos 

foram problematizados, dando origem a novas interrogações de pesquisa; a 

pesquisa|prática proporcionou reflexões sobre a prática|pesquisa. Essas características 

dão indícios de como essas duas atividades fazem parte de uma unidade única, se 

influenciam e se desenvolvem mutuamente, são diferentes, têm propósitos diferentes, 

podem ser incompatíveis, mas uma pressupõe e constitui a outra. 

Talvez, após esse relato, o leitor pode ter constatado que essa sequência de 

experiências é natural na prática|pesquisa de um professor|pesquisador. Ou seja, ele 

pode estar se perguntando: o que há de novidade neste texto? Retornamos, então, ao 

nosso ponto de partida: se o que foi relatado aqui é o natural, então, por que, na 

literatura sobre modelagem na educação matemática, predomina o relato de aspectos 

positivos da prática pedagógica? Se nossas discussões parecem familiares, talvez nossa 
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hipótese seja razoável: pesquisas que deixam aparecer aspectos não-positivos de 

práticas de modelagem na educação matemática podem dar maior visibilidade a 

vínculos com a realidade da prática escolar e, portanto, proporcionar uma maior 

aproximação entre prática pedagógica e pesquisa. 

Fomos deixando, ao longo do texto, algumas questões que emergiram de nossas 

reflexões e convidamos aqueles que se sentiram desafiados por elas a se juntarem a nós 

nessas discussões. Por fim, propomos uma última reflexão, fruto de pensarmos a relação 

entre prática pedagógica e pesquisa a partir de uma perspectiva dialética: se o 

desvelamento de aspectos não-positivos de práticas pedagógicas, por parte das 

pesquisas, pode proporcionar uma maior aproximação entre essas duas atividades, então 

esses aspectos, inicialmente entendidos como não-positivos, do ponto de vista do 

professor, poderiam ser vistos sob uma ótica mais positiva, do ponto de vista do 

professor|pesquisador. 
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