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Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Modelagem Matemática no Ensino 

Superior”, que tem um de seus contextos ambientado na Modelagem Matemática na 

Licenciatura em Matemática, e objetiva investigar as contribuições desse ambiente de 

aprendizagem na formação de professores. A autora é bolsista do “Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica” da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 

do Sul (PROBIC/FAPERGS). 

Utiliza-se o conceito de Modelagem Matemática proposto por Barbosa (2001), em que 

ela “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”, sendo 

que Barbosa (2001) define ambiente de aprendizagem, baseando-se em Skovsmose (2000), 

como “as condições nas quais os alunos são estimulados a desenvolverem determinadas 

atividades”. Também é utilizado o conceito de enquadramento, que se refere às relações entre 

os que transmitem e os que adquirem o conhecimento e a como ele é adquirido e transmitido 

no contexto pedagógico, de Bernstein (1998). 

São analisados vídeos gravados durante quatro oficinas, com tema “Alimentação 

Saudável”, realizadas por alunos da disciplina Laboratório de Prática Ensino-Aprendizagem 

em Matemática III, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, com alunos da Educação para Jovens e Adultos. Foi feita a transcrição 

textualizada destes vídeos, que está sendo usada para análise e reflexão de acordo com a 

teoria estudada. Também, foram feitas resenhas das bibliografias apresentadas, que 

contribuíram para a reflexão e o estudo teórico sobre Modelagem Matemática, Ambientes de 

Aprendizagem e Enquadramento. 
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