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Resumo: Neste artigo, discuto o papel que os modelos matemáticos podem desempenhar na educa�ao científica. 
Partindo do debate mais geral sobre modelos e modelagem, desenvolvo o argumento de que os modelos matemáticos 
sao partes do discurso pedagógico das ciéncias e, assim, figuram nas práticas pedagógicas como argumentos para 
justificar conceitos/leis, como conceitos em si mesmos ou como estmturas que ordenam o estudo dos fenómenos 
cientificos. Como implica�ao, sublinho a necessidade da educa�ao científica abordar os modelos matemáticos para 
além da idéia de "retrato da realidade". 
Abstract: In this paper, 1 discuss the role that mathematical models may play in science education. Drawing on the 
wider debate on models and modelling, mathematical models are characterised as part of the pedagogic discourses of 
science. Such models appear in pedagogic practices as arguments to support concept/laws, as concepts themselves, and 
as stmctures that fit phenomenon. As a result, science education should approach mathematical models beyond the idea 
of "a picture of reality". 
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l. lntrodm;ao

Este artigo é um ensaio teórico no qual desenvolvo urna análise preliminar sobre o papel 

dos modelos matemáticos na educa<;ao científica. Estou ciente de que a expressao "educa<;ao 

científica" possui muitas acep<;oes, mas, para os propósitos <leste artigo, considerarei como 

práticas1 socialmente organizadas com o propósito de ensinar versoes das disciplinas que compoem 

as chamadas ciencias naturais. Particularmente, sustentarei o argumento de que os modelos 

matemáticos sao partes constitutivas do discurso pedagógico2 das ciencias. 

Inicialmente, localizarei o debate na ampla discussao sobre modelos na educa<;ao científica e 

matemática. A seguir, utilizarei tres exemplos do discurso pedagógico das ciencias para apresentar 

tres diferentes papéis que os modelos matemáticos podem desempenhar. Finalmente, apresentarei 

algumas conclusoes e implica<;oes para o campo mais amplo da Educa<;ao em Ciencias e 

Matemática, os quais poderao servir de plataforma para futuros estudos empíricos e/ou outros 

desenvolvimentos teóricos. 

2. Modelagem e modelos nas ciencias

A enuncia<;ao da palavra "modelo" pode dar margem a diferentes sentidos, conforme o 

1 A noc;ao de prática tem sido muito discutida nos últimos anos, em razao do estabelecimento das perspectivas
situadas para a ac;ao humana (y,¡ ATSON; WINBOURNE, 2008). Nao pretendo agendar tal debate neste artigo, 

apenas irei enunciar a definic;ao que tenho em mente quando cito a palavra prática: "O conceito de prática refere-se 
ao fazer, mas nao somente ao fazer em si mesmo. Ele refere-se ao fazer num contexto histórico e social o qual dá 

estrutura e significado aoque nós fazemos" (y,¡ENGER, 1998, P. 47) 

2 A noc;ao de discurso pedagógico será definida adiante. Por ora, tomemos no seu sentido intuitivo. 


































