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RESUMO
As reflexões sobre as práticas e pesquisas em Modelagem Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental tem se
mostrado incipiente na comunidade acadêmica brasileira que pesquisa sobre Modelagem Matemática na Educação
Matemática. Visando contribuir com esse debate e, ao mesmo tempo, ampliarmos o conhecimento ainda no processo de
formação, apresentamos essa pesquisa que tem por objetivo conhecer sobre as práticas de Modelagem Matemática
desenvolvidas nos Anos Inicias, a partir do mapeamento de trabalhos que tematizaram sobre elas para o ensino de
Matemática. Para a realização da pesquisa de natureza qualitativa, utilizamos do Método de Leitura Científica de Cervo e
Bervian  (1996)  para  reconhecimento  e  análise  do  corpus,  que  se  mostrou  possível  nos  anais  de  8  edições  da
Conferência Nacional sobre Modelagem Matemática (CNMEM). O olhar para 10 trabalhos dos 441 que pertenciam a
esses anais, nos mostrou que em 18 anos de realização da Conferência, poucos foram os trabalhos que tematizaram
práticas de Modelagem Matemática nos  Anos Iniciais.  Além disso,  nos  revelou  que  essas práticas de Modelagem
Matemática se mostraram como uma alternativa metodológica que moldaram às características desse contexto, portanto,
potencialmente de serem desenvolvidas nos Anos Iniciais. 

PALAVRAS-CHAVE: CNMEM; Pesquisa educacional; Ensino de Matemática.

1 CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO

A Modelagem Matemática na Educação Matemática1 emerge no cenário brasileiro meados da
década de 1970, quando as práticas pedagógicas de sala de aula, se mostraram coerentes ao novo
paradigma emergente (FAZENDA, 2000), na tentativa de superar o caráter tradicional e técnico do
ensino  da  Matemática.  Desde  então,  a  ampliação  de  práticas  de  Modelagem  Matemática  nos
diferentes  níveis  de  ensino,  bem  como  a  necessária  reflexão  sobre  elas  e  sob  um  viés  mais
epistemológico  da  Modelagem  Matemática,  levaram  pesquisadores  a  interessar-se  por  essa
tendência,  dando  abertura  a  configuração  de  uma  comunidade  brasileira  de  pesquisadores  em
Modelagem Matemática (BARBOSA, 2007). 

Embora essa comunidade seja relativamente recente, temos reconhecido que as discussões
e práticas de Modelagem Matemática nos contextos de ensino e aprendizagem da Matemática têm
sido  amadurecidas  nos  últimos  anos,  porém,  a  manifestação  desse  movimento  de  reflexão  da
Modelagem  Matemática  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  tem  se  mostrado  incipiente
(SILVA; KLÜBER, 2012), seja do ponto de vista pragmático ou teórico.

Diante desse cenário que se mostra carente e, da importância que essas práticas têm para o
ensino da Matemática nesse contexto específico de escolaridade, buscamos ampliar, ainda nesse
processo de formação inicial da primeira autora desse trabalho, o conhecimento a respeito dessas
práticas de Modelagem Matemática iluminados pela interrogação:  “Quais trabalhos de Modelagem
Matemática  tematizam  práticas  de  Modelagem  Matemática  nos  Anos  Iniciais?”,  com  a
intencionalidade de tecermos algumas reflexões.

Nesse sentido, ainda que em nível teórico, esse trabalho se caracteriza como uma primeira
aproximação da primeira autora com a Modelagem Matemática nos Anos Iniciais, portanto, já se

1 A  fim  de  evitar  repetições,  utilizaremos  o  termo  “Modelagem  Matemática”  para  nos  referirmos  à  “Modelagem
Matemática na Educação Matemática”.
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mostra  como  uma  possibilidade  de  viabilizar  práticas  futuras  de  Modelagem  Matemática2 no
processo de ensino e aprendizagem da Matemática, respeitando as especificidades desse nível de
ensino e, a partir dessa incursão nesse nível de ensino, ampliar os horizontes de pesquisa por parte
do segundo autor, pesquisador em Modelagem Matemática.

Para tanto, apresentamos na próxima seção o percurso metodológico que adotamos, o qual
nos permitiu conhecer sobre essas práticas de Modelagem Matemática, e que conduzindo-nos ao
movimento reflexivo sobre elas.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA: PROCEDIMENTOS

Para  comprimirmos  com  os  objetivos  dessa  investigação  e,  avançarmos  em  nossas
compreensões acerca da realização de pesquisas consideramos ser fundamental apresentarmos a
natureza desse estudo, que se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, por entendermos que
essa  abordagem consiste  em  “[...]  um conjunto  de  práticas  materiais  e  interpretativas  que  dão
visibilidade ao mundo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17), na tentativa de estabelecermos “[...] uma
compreensão detalhada dos significados e características [...]” (RICHARDSON, 2011, p. 90) daquilo
que focamos. 

Sendo assim, ao esclarecermos a pretensão desse estudo, traduzido em: “Quais trabalhos de
Modelagem Matemática tematizam práticas de Modelagem Matemática nos Anos Iniciais?”, o próprio
movimento de interrogar essa interrogação de pesquisa nos conduziu à busca por um solo em que
essas práticas pudessem se manifestar. Isto é,  um olhar detido para as práticas de Modelagem
Matemática nos Anos Iniciais, a partir de um solo em que essas práticas foram tematizadas, sejam
elas descritas e/ou refletidas, de modo que pudéssemos compreendê-las, se mostrou importante
para estabelecermos algumas compreensões sobre práticas de Modelagem Matemática nos Anos
Iniciais.

Nesse sentido, o movimento da pesquisa nos conduziu a olharmos para os trabalhos que
foram publicados nos anais das edições da Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação
Matemática – CNMEM, por ser um evento de prestígio e de âmbito nacional, em que pesquisas e
práticas são socializadas por professores e pesquisadores de Modelagem Matemática (KLÜBER,
2012),  portanto,  um solo de manifestação,  em potencial,  para nos depararmos com práticas de
Modelagem Matemática nos diferentes níveis de ensino, dentre eles, o dos Anos Iniciais.

Definido, portanto, o solo de manifestação desses trabalhos – a CNMEM – buscamos nos
anais das edições dessa Conferência, conhecer quais trabalhos publicados tematizaram práticas de
Modelagem Matemática nos Anos Iniciais,  tendo em vista  a possibilidade de ampliarmos nossa
investigação, em direção a compreendermos que práticas foram essas. Feito isso, tivemos acesso
aos anais da I, III, IV, V, VI, VII, VIII e, IX edições3 da CNMEM, reunindo 441 trabalhos.

De posse desses 441 trabalhos,  recorremos ao Método de Leitura Científica  de Cervo e
Bervian (1996),  para mapearmos aqueles significativos à interrogação que estabelecemos. Esse
movimento de olhar para essas produções se deu a partir de três encaminhamentos: 

1) Visão sincrética: leitura para conhecer e, assim, definir aqueles trabalhos relacionados à
temática investigada; 

2) Visão analítica: leitura apreciativa, buscando por significados e ideias chave; 
3) Visão sintética: leitura interpretativa.

2 Isso não despreza a necessidade de aprimorarmos as reflexões para fundamentarem-se as (futuras) práticas com
Modelagem Matemática.
3 Não tivemos acesso aos anais  da II  CNMEM. Entretanto,  entendemos que isso não influenciou os resultados e,
portanto,  não  inviabiliza  as  discussões  que  tecemos  sobre  a  Modelagem nos  Anos  Iniciais,  à  luz  dos  trabalhos
mapeados.
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Para  analisarmos,  portanto,  quais  desses  trabalhos  constituiriam  o  corpus de  análise,
objetivando o desenvolvimento desse estudo, realizamos a leitura dos títulos e resumos dos 441
trabalhos publicados nas modalidades, Comunicação Científica (CC), Relatos de experiência (RE) e
Pôster (PO), de cada uma das edições. Essa leitura, possibilitou a identificação de 10 trabalhos que
apresentaram,  de  alguma  forma,  práticas  de  Modelagem  Matemática  desenvolvidas  nos  Anos
Iniciais.

Dito de outro modo, ensejou o mapeamento dos seguintes trabalhos que foram expressos no
“Quadro  1”  a  seguir,  mediante  a  leitura  da  totalidade  desses  trabalhos,  quando  buscamos
informações que permitissem estabelecermos compreensões acerca das práticas. Nesse quadro,
apresentamos os códigos de identificação criados por nós, os títulos, um breve resumo sobre a
atividade desenvolvida, o ano/série do público com quem foi realizada a atividade e, a edição da
CNMEM em que o trabalho foi publicado. Vale destacarmos que nosso olhar não se voltou para os
objetivos dos trabalhos publicados em si, mas para a descrição e/ou análise de atividades inerentes
aos trabalhos, na medida em que nossa pretensão foi conhecer sobre as práticas desenvolvidas,
tematizadas pelos seus autores. 

Quadro 1: Trabalhos mapeados
TÍTULOS SOBRE A ATIVIDADE CONTEXTO EDIÇÕES

Modelagem Matemática: as
interações discursivas de

crianças da 4ª série a partir
de um estudo sobre

anorexia

A  atividade  desenvolvida  partiu  do  tema
“Anorexia”, quando foi convidado um profissional
dessa  área  para  discutir  com  os  alunos.  Essa
atividade  possibilitou  discussões  sobre  I.M.C.,
dízima  periódica  e,  reflexões  crítico-sociais  que
engendraram a temática

Alunos de 4ª série de
Instituição particular

em Feira de Santana –
BA

V
CNMEM
(2007)

Modelagem Matemática
gerando um ambiente de
ensino e aprendizagem

para a Educação de
Jovens e Adultos

Foi desenvolvida a partir do tema  “Situações de
pagamentos”,  que propiciou  a  prática  de  leitura
de informações e,  tendo em vista  a  dificuldade
com  as  quatro  operações,  sistematizaram  o
cálculo  de juros,  mediante  um empréstimo feito
por  um  dos  alunos,  além  de  refletirem  sobre
economia

Alunos de 2ª etapa da
EJA4 (3ª e 4ª série) de
uma Escola da rede

federal de Belém – PA

O ambiente de ensino e
aprendizagem gerado pela
Modelagem Matemática na

Educação de Jovens e
Adultos

Intencionando  estudos  sobre  Geometria,  a
professora introduziu o tema  “Perímetro do piso
da sala de aula”, explorando o cálculo da medida
de área do piso da sala de aula. Assim, os alunos
puderam  reconhecer  as  dimensões  para
efetuarem esse  cálculo  e  concluíram a  fórmula
para o cálculo de perímetro de figuras planas

Alunos de 2ª etapa da
EJA (3ª e 4ª série) de
uma Escola da rede

federal de Belém – PA

VI
CNMEM
(2009)

Diálogos com/na
Modelagem Matemática

nas séries iniciais

A  atividade  teve  como  tema  “Pirataria  e
Qualidade de Vida”, problematizando a prática de
regravação de DVD’s. Nesse sentido, os alunos
realizaram pesquisas com diferentes sujeitos da
escola,  sobre  seus  filmes  preferidos  e,
regravações (pirata), por gênero. Isso ensejou a
sistematização dos dados em tabelas e gráficos e
discussões  do  contexto  social,  como,  custos,
desemprego, impostos, em função dessa atitude

Alunos de 3ª série de
escola pública de

Belém – PA

Modelagem Matemática
nos anos iniciais: uma

análise sobre o
comportamento dos

motoristas no trânsito numa

O  tema  da  atividade  foi  “Causas  e
consequências do comportamento dos motoristas
no trânsito brasileiro”, que possibilitou os alunos
discutirem  sobre  as  causas  e  consequências
desse tema, relacionando-as às leis de trânsito,

Alunos de 5ª série de
Instituição particular

em Feira de Santana –
BA

VII
CNMEM
(2011)

4 Educação de Jovens e Adultos.
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perspectiva transdisciplinar

multas,  velocidades.  Para  essa  atividade,  um
profissional foi convidado para sanar as dúvidas,
possibilitando que eles revisitassem outras áreas
de  conhecimento,  como  Ciências  Sociais  e  da
Natureza, a partir da análise de alguns modelos
matemáticos, diante dos fenômenos da realidade

A utilização de material
concreto, jogos e

Modelagem Matemática na
Educação de Jovens e

Adultos

Para desenvolver a atividade foi utilizado material
concreto, ao abordar os conteúdos de frações e
números  decimais.  A  proposta  consistiu  na
representação  de  situações  contextualizadas,
envolvendo  a  representação  em  barras  de
chocolate, pizza e, moedas de valores diversos

Alunos do EJA do (5º
ao 9º ano), da Zona

Centro-Sul de Manaus
– AM

A organização e o
desenvolvimento de

atividades de Modelagem
Matemática por

professores polivalentes

A atividade envolveu o tema “Mortes, de jovens,
causadas por doenças cardiovasculares”, a partir
de  discussões  em  sala  de  aula.  Assim,  a
professora  solicitou  pesquisas  em  internet,
jornais,  programas  de  TV,  etc.,  que  ensejou  a
reunião  de  informações  e  reflexões  à  luz  do
conteúdo  de  porcentagem,  levando  à  produção
de registros e de um folder informativo sobre o
tema

Alunos do 5º ano de
uma instituição

particular, de Feira de
Santana – BA

VIII
CNMEM
(2013)

A construção de propostas
de Modelagem Matemática

em cursos de formação
continuada para

professores dos Anos
Iniciais do Ensino

Fundamental

Germinação  das  plantas:  os  alunos  plantaram
sementes de rabanete e feijão. Observaram seu
crescimento,  possibilitando  o  trabalho  com
medições,  diferenciando  centímetro  e  metro,
estimativas  e  registros  em  tabelas,  além
envolverem-se  com  sequência  numérica
relacionada à proporcionalidade

S/especificar o
ano/série, de uma
cidade do Vale do

Taquari – RS

Alimentação saudável:  a  professora propôs que
os  alunos  trouxessem  receitas  para  uma  ser
desenvolvida e dentre elas, a escolhida foi salada
de frutas. Assim, engajaram-se nos conteúdos de
números  decimais,  proporcionalidade  e  a
investigação  na  equivalência  de  medidas  de
colheres para xícaras de açúcar

Alunos do 1º
ciclo – etapas II e III

de uma cidade do Vale
do Taquari – RS

Foram  desenvolvidas  várias  ações  que
possibilitaram  a  exploração  de  medidas
de  massa  e  capacidade,  sistema  monetário,
multiplicação,  tabelas  e  gráficos,  mediante  a
escolha  e  investigação  de  uma  receita,  bem
como, sua realização em sala de aula

Alunos de 3º ano de
uma cidade do Vale do

Taquari – RS

A  atividade  envolveu  a  realização  do  Bolo
Formigueiro em comemoração  aos  50  anos  da
escola.  Os alunos  utilizaram de  vários  cálculos
para analisarem a quantidade de ingredientes na
confecção  do  bolo;  os  preços  e  os  lucros  em
relação  aos  ingredientes  envolvendo  números
decimais. E, para isso, utilizaram da calculadora
para efetuarem as operações

Alunos do 4º ano de
uma cidade do Vale do

Taquari – RS

Indícios de aprendizagem
significativa em atividade

de Modelagem Matemática
nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental

A atividade problematizou a quantidade de água
que  um ar  condicionado  pode  eliminar  em um
mês.  Para  isso,  a  professora  introduziu  a
atividade com um vídeo, um texto e uma imagem
que  relacionava  o  consumo  ideal  e  o  real  por
pessoa  em  alguns  países.  Assim,  os  alunos
investigaram quantas pessoas poderiam reutilizar
a água eliminada pelo ar condicionado, utilizando

Alunos do 5º ano de
um colégio particular

de Londrina – PR

IX
CNMEM
(2015)
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de  média  aritmética,  adição,  multiplicação  e
divisão

Por que a maioria das
embalagens tem formato
de paralelepípedo? Uma
investigação por meio da
Modelagem Matemática

nos Anos Iniciais

A atividade partiu dos alunos em uma disciplina
de Empreendedorismo e Cidadania, ao abordar o
conteúdo como economizar. Assim, foi explorado
a  caracterização  de  sólidos  geométricos,  a
contagem  e  a  comparação,  a  economia  e  a
otimização  de  embalagens,  além  de  outros
conhecimentos associados à geometria plana e à
geometria  espacial,  a  partir  da  experimentação
com embalagens em formato de paralelepípedo e
cilíndrica

Alunos do 3º ano de
uma escola municipal

da região Oeste do
Paraná – PR

Fonte: Os autores

Além  desses  trabalhos,  também  nos  deparamos  com  outros  5  que  de  alguma  forma
relacionaram Modelagem Matemática aos Anos Iniciais. No entanto, eles não fizeram parte desse
escopo por não apresentarem práticas de Modelagem Matemática desenvolvidas com estudantes
dos Anos Iniciais,  pois, dois desses trabalhos analisaram a formação continuada de professores
desse  nível  de  ensino  –  Anos  Iniciais  –  a  partir  da  vivência  com Modelagem Matemática  (um
trabalho  publicado  na  VI  CNMEM;  um  trabalho  publicado  na  VII  CNMEM);  outros  dois
desenvolveram  atividades  com  alunos  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  EJA,  porém  não
deixaram explícito em qual nível/etapa essas atividades foram realizadas (os dois publicados na VII
CNMEM); e ainda, outro trabalho se caracterizou como espécie de meta-pesquisa dos trabalhos
publicados em edições da CNMEM que relacionaram Modelagem à EJA (publicado na IX CNMEM).

Conhecendo, portanto, quais trabalhos apresentaram práticas de Modelagem Matemática que
foram  desenvolvidas  nos  Anos  Iniciais,  pudemos  conhecer  alguns  aspectos  evidenciados  nas
descrições e  reflexões que os  autores  realizaram a partir  dessas práticas,  sobre  a  Modelagem
Matemática nesse nível de ensino. E foi esse olhar que nos deu abertura a algumas reflexões sobre
essa presença de práticas, bem como, sobre sua emergência no contexto da pesquisa científica em
Modelagem Matemática, as quais serão apresentadas nas próximas seções. 

3 REFLEXÕES EMERGENTES SOBRE AS PRÁTICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Conforme  enunciamos,  o  olhar  detido  para  os  trabalhos  que  se  mostraram relevantes  à
interrogação  que  tínhamos,  “Quais  trabalhos  de  Modelagem Matemática  tematizam práticas  de
Modelagem Matemática  nos  Anos  Iniciais?”,  sobre  as  práticas  de  Modelagem Matemática,  nos
conduziu a algumas reflexões sobre essas práticas, bem como, sobre essas pesquisas, isso porque
entendemos a relevância que tem a produção científica sobre Modelagem Matemática nos Anos
Inicias, para que possa chegar à formação de professores, transcendendo nas (futuras) práticas de
sala de aula, para o ensino de Matemática.

Retomando  as  reflexões  sobre  as  práticas  de  Modelagem  Matemática  expressas  nos
trabalhos  que  analisamos,  compreendemos  que,  de  modo  geral,  elas  envolveram os  alunos  e
professores em temas não necessariamente matemáticos, que solicitaram a problematização e um
processo de investigação, para a resolução das situações, isto é, um modelo que representasse a
situação em estudo. Vale ressaltarmos que nesse processo de investigação, os estudantes tiveram
que definir algumas hipóteses e mobilizar algumas estratégias para formalizarem tal representação. 

Esses  encaminhamentos  direcionam,  portanto,  a  reconhecermos  que  essas  atividades
desenvolvidas se caracterizaram como atividades de Modelagem Matemática, mesmo que saibamos
que existam “[...] pequenas sutilezas que fazem com que as definições de Modelagem adotadas por
diferentes pesquisadores apresentem aspectos diferenciados” (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS,
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2011, p. 79), os encaminhamentos apresentados pelas atividades apresentam ressonância com as
compreensões elucidadas pela literatura em Modelagem Matemática.

Dentre  essas  concepções  de  Modelagem Matemática,  os  trabalhos  mostraram que  essa
tendência pode ser compreendida como alternativa pedagógica, mediante a abordagem 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. A esta situação
inicial problemática a literatura costuma se referir como situação- problema; à situação final
desejada é associada, de modo geral, uma representação matemática, um modelo matemático
(ALMEIDA, 2010, p.399).

Além dessa concepção, outras também se manifestaram como, ambiente de aprendizagem,
que pode ser compreendida como “Modelagem é 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, 2001, p. 6), destacando-se o papel sócio crítico da Matemática nas
situações temáticas investigadas. 

Para além da apresentação dessas e,  de outras  concepções de Modelagem Matemática,
como fundamentos dessas práticas, pudemos reconhecer algumas especificidades das ações de
Modelagem Matemática  que se destacaram nesses trabalhos.  Ousamos dizer  que elas  indicam
serem características próprias desse nível de ensino. Nessa direção, Souza e Luna (2014, p. 62)
apontam que a emergência de algumas ações é “[...] indicativo de que as atividades de modelagem
propostas pelos professores dos anos iniciais se moldam às práticas de ensino específicas dos
professores deste nível”. Desse modo, ao delinearmos o olhar para essas práticas, conjecturamos
algumas reflexões:

 Na escolha do tema, geralmente, foram os professores que problematizaram essas
temáticas,  talvez  pelo  repertório  de  conhecimento  matemático  dos alunos que não
permitiam reconhecerem que determinadas situações poderiam ser investigadas à luz
da Matemática; 

 As propostas apresentadas aos alunos, isto é, o convite à investigação (BARBOSA,
2007) realizado pelos professores foi  de modo interativo, lúdico, através de vídeos,
imagens, consultas, pesquisas, entre outras ações que privilegiassem o visual, embora
estejam  relacionas  à  abordagem  da  Modelagem  Matemática,  ficou  explícita  a
preocupação em engajar os estudantes, mediante a um recurso que pudesse despertar
o interesse deles para então, compreenderem a situação-problema;

 A presença de alguns profissionais de outras áreas do conhecimento para dialogarem
com os estudantes a respeito da temática que estavam investigando, o que direciona
para abordagem transdisciplinar característica do próprio professor dos Anos Iniciais; 

 Os  professores  auxiliaram  nessas  definições  de  hipóteses  e,  resoluções,  para
desenvolverem as atividades, e, em alguns casos, eles abordaram novos conceitos
matemáticos para que os estudantes pudessem formalizar a situação, uma vez que,
nesse nível de ensino, os estudantes ainda não são totalmente autônomos;
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Considerando as características das atividades de Modelagem Matemática apresentadas, nos
colocamos a refletir sobre a possibilidade de desenvolvermos práticas de Modelagem Matemática
em anos/série inferiores às apresentadas, uma vez que as atividades mapeadas foram realizadas
em turmas de 3º, 4º e 5º ano. Também, fizeram parte desse escopo, àquelas desenvolvidas com
turmas de EJA. No entanto, mesmo reconhecendo a especificidade desse público, entendemos que
as experiências e histórias de vida possibilitam diferentes olhares para uma situação-problema em
estudo,  portanto,  permite  às  atividades  certa  complexidade,  mesmo  aquelas  desenvolvidas  em
turmas de 1º, 2º, entre outros ciclos da EJA. Não obstante, as dificuldades que esse público também
pode apresentar.

Outro aspecto que emergiu dessa reflexão, no que diz respeito às práticas apresentadas nos
trabalhos, foi acerca dos conteúdos matemáticos abordados nas atividades, ainda que haja a “[...]
peculiaridade da produção matemática infantil  em atividades de modelagem nos anos iniciais:  é
frequente  a  elaboração  de  desenhos,  paralelamente  à  produção  escrita  e  oral  das  crianças,
referente à temática abordada [...]” (SOUZA; LUNA, 2014, p. 63).

Essa investigação nos mostrou que esses conteúdos,  dentre eles,  operações aritméticas,
noções de medida, cálculo de área, perímetro, porcentagem, representação gráfica, são aqueles que
estão  previstos  nos  currículos  dos  Anos  Iniciais.  No  entanto,  as  práticas  nos  mostraram  que
certamente,  eles  foram  abordados  e  aprofundados  mediante  ações  que  extrapolaram  o
conhecimento  matemático  mobilizado  na  situação-problema  investigada.  Isto  é,  além  de  o
conhecimento  matemático  ter  sido  mobilizado  e  construído  junto  aos  alunos,  permitindo-os
representarem a situação (modelo)  de  acordo com o repertório  matemático  para  esse nível  de
ensino,  essas práticas ensejou reflexões sob um viés extra-matemático,  cujas reflexões críticas,
sociais  e  econômicas,  foram  propostas  a  partir  dos  conteúdos  sistematizados,  articulados  aos
saberes e experiências desses estudantes (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1988). 

Em geral, reconhecemos que a configuração dessas práticas possibilitou a aprendizagem dos
estudantes no que diz respeito aos conhecimentos matemáticos a partir ou não de associações aos
conhecimentos não-formais,  alternativa essa que os professores utilizaram para contextualizar  o
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  atribuindo  assim,  sentido  à  matemática  escolar e/ou  às
atividades realizadas em sala de aula. Nessa direção, concordamos que a inserção de práticas de
Modelagem Matemática nos Anos Inicias do Ensino Fundamental, pode ser um caminho para  

[...] evitar que os alunos adquiram a visão e as crenças de ser a matemática algo necessário
somente para o futuro escolar, sem relação alguma com a sociedade e com os seus problemas
cotidianos.  Com isso,  o  que se pretende não é apenas ensinar  matemática,  mas oferecer
subsídios para que atuem e compreendam a sociedade e,  ao mesmo tempo, desenvolvam
habilidades matemáticas e saibam argumentar e interpretar modelos matemáticos, num sentido
amplo (SILVA; KLÜBER, 2012, p. 239).

No que diz respeito a esse olhar,  porém sob outro perfil  – a pesquisa sobre Modelagem
Matemática nos Anos Iniciais – o estudo nos mostrou que ainda é incipiente o número de trabalhos
que tematizam sobre a Modelagem Matemática nesse nível de ensino. Tanto é que em 18 anos de
existência de um dos eventos mais importantes sobre Modelagem Matemática no país, apenas 10
trabalhos, considerando ainda aqueles que foram desenvolvidos no âmbito dos Anos Iniciais da EJA,
foram os publicados nas edições da CNMEM.

Representamos esse número em forma de percentual, conforme ilustra o “Gráfico 1” a seguir,
em relação ao total de publicações mapeadas no âmbito das 8 edições da CNMEM que analisamos.
Essa representação gráfica, nos mostra, portanto, que aproximadamente, apenas 3% do total de
produções analisadas se referem às práticas de Modelagem Matemática nos Anos Inicias.
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Gráfico 1: Percentual de trabalhos que versam práticas de Modelagem Matemática nos Anos Iniciais,
publicados nas edições da CNMEM

Fonte: Os autores

Por outro lado, também cabe ressaltarmos que o fato de ter se mostrado esse número de
trabalhos, não significa que práticas isoladas de Modelagem Matemática não aconteçam, mas, pode
indicar que elas não têm sido relatadas e compartilhadas pelos professores e pesquisadores. Do
mesmo modo, concordamos que possam existir práticas de Modelagem Matemática realizadas por
professores dos Anos Inicias, mas que talvez, por desconhecerem essa tendência metodológica,
não as denominam ou as socializam como Modelagem Matemática.

Em linhas gerais, esse percentual apresenta ressonância com o que aferem Bicudo e Klüber
(2011) sobre a ausência de trabalhos envolvendo Modelagem Matemática nos Anos Iniciais,  ao
analisarem trabalhos publicados nas edições do SIPEM e, com Silva e Klüber (2012), ao destacarem
que esse nível de ensino, eventualmente, se constitui os focos de investigação por dissertações e
teses de pós-graduação. 

Convergente  a  esse  debate,  a  identificação  dos  trabalhos  que  foram por  nós  mapeados
revelam que  as  discussões  sobre  a  Modelagem Matemática  nos  Anos  Iniciais  é  relativamente
recente, pois, dentre as edições das CNMEM analisadas, o primeiro trabalho é apresentado somente
na V CNMEM (2007).  Além disso,  ao  efetuarmos esse exercício  de  busca pelos  trabalhos que
tematizaram práticas de Modelagem Matemática nesse nível de ensino, tivemos acesso à produção
publicada nessas edições, que possibilitou constatarmos que o número de estudos de cunho teórico
que refletem sobre a especificidade da Modelagem Matemática nesse nível de ensino, é ainda mais
inexpressivo. 

4 CONCLUSÃO

A realização desse estudo nos mostrou que se torna relevante a inserção das práticas de
Modelagem Matemática nos Anos Iniciais, de modo a romper com as práticas tradicionais vigentes,
que geralmente acontecem para o ensino de Matemática,  pois  a  Modelagem se mostrou como
alternativa  para  contextualizar  os  conteúdos  sistematizados,  de  modo  à  associá-los  aos
conhecimentos que os estudantes já  possuem,  sejam eles,  do senso comum, pré-científicos ou
científicos. 

Para isso, como alguns trabalhos mostraram, o envolvimento com espaços não-formais, como
supermercados,  feiras,  entre outros,  assim como, o papel  de outro profissional  para dialogarem
sobre a abordagem temática envolvida pela investigação da atividade de Modelagem Matemática,
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foram fundamentais. Assim, demostraram o potencial dessa metodologia para esse nível de ensino,
como  possibilidade  para  despertar  o  interesse  do  aluno  para  a  disciplina  de  Matemática
desmistificando a ideia de que ela é uma área de conhecimento abstrata, pronta, acabada e sem
significado social, que conduziram ações específicas a esse nível de ensino. 

Diante  do  exposto,  entendemos  que  é  fundamental  sua  inserção  na  formação  inicial  de
professores, isto é, merece ser abordada nos cursos de formação para esse nível de ensino, que em
geral,  são  os  cursos  de  Pedagogia.  Contudo,  reconhecemos  que  a  Modelagem  Matemática
sobretudo,

[...]  pode ser considerada uma novidade para os profissionais da pedagogia,  docentes dos
anos iniciais, ao menos no âmbito da pesquisa. Isso porque, em sua formação, os pedagogos
tendem  a  não  se  aproximar  dessa  proposta,  limitando-se  aos  jogos  e  demais  atividades
lúdicas, quanto à metodologia de ensino da matemática (SILVA; KLÜBER, 2012, p. 239).

Nesse  sentido,  concordamos  que  há  necessidade  de  voltarmos  nossos  olhares  para  a
Modelagem Matemática nos anos iniciais, “[...] principalmente, em duas dimensões indissociáveis: o
repensar sobre a atuação docente em Matemática nos anos iniciais, uma vez que a Modelagem se
apresenta como algo novo aos pedagogos e o refletir sobre ações inovadoras nos anos iniciais no
campo da Matemática” (SILVA; KLÜBER, 2012, p. 239, destaques nosso). 

Ademais, ao registrarmos a incipiência de práticas e pesquisas confirmadas por esse estudo,
nos convida ao desafio de agendarmos a Modelagem Matemática em nossas ações pedagógicas
para  o  ensino  da  Matemática  nesse  nível  de  ensino,  e  do  mesmo  modo  tematizá-las,  com  a
intencionalidade  de  compartilharmos  as  experiências  e  ao  mesmo  tempo,  ampliarmos  nosso
processo  de  formação  com  e  pela  reflexão  da  experiência  com  Modelagem  Matemática,  no
movimento da pesquisa.
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