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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual situada na região metropolitana 

de Belo Horizonte, Minas Gerais e, também, em uma feira livre
1
 situada na mesma região. O 

principal objetivo desse estudo foi identificar como a abordagem dialógica da etnomodelagem 

pode contribuir para o processo de re-significação dos conceitos de função de 38 alunos 

matriculados no segundo ano do ensino médio durante a sua interação com um feirante e as 

suas práticas laborais. Complementando o objetivo geral desse estudo, os objetivos 

específicos foram: a) descrever a conexão entre a Etnomatemática e a Modelagem 

Matemática, b) compreender a importância das concepções culturais para a elaboração de 

etnomodelos matemáticos extraídos das práticas cotidianas encontradas no contexto 

sociocultural do feirante, c) descrever como as abordagens êmica, ética e dialógica da 

etnomodelagem se manifestam durante os encontros entre um grupo de alunos do segundo 

ano do ensino médio e um feirante e d) verificar como as práticas matemáticas de um feirante 

podem ser utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento da ação pedagógica para a 

etnomodelagem. Assim, apoiados nesses objetivos e, também, no referencial teórico referente 

a etnomatemática, a modelagem e a etnomodelagem desenvolvidos por D’Ambrosio e Rosa e 

Orey, delineou-se a seguinte questão de investigação: Quais são as possíveis contribuições 

que a etnomodelagem pode oferecer para o processo de re-significação de conceitos de 

funções para alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola pública da região 

metropolitana de Belo Horizonte por meio de sua abordagem dialógica? Para a coleta de 

dados foram utilizados três blocos de atividades, dois questionários, sendo um inicial e outro 

final, uma entrevista semiestruturada com o feirante, um seminário com os alunos e o feirante 

e o diário de campo do professor-pesquisador, além da transcrição de gravações de áudio e 

vídeos. Os dados coletados, quantitativos e qualitativos, foram analisados simultaneamente 

com a utilização da Metodologia do Estudo Misto por meio do design QUAN + QUAL. Após 

essa análise, houve a quantificação dos dados qualitativos que possibilitou que os resultados 

obtidos fossem interpretados por meio da elaboração de três categorias e 11 subcategorias que 

permitiram que a questão de investigação fosse respondida. Um dos mais importantes 

resultados desse estudo é que a etnomodelagem propiciou uma abordagem integradora do 

currículo matemático escolar, pois considerou ambos os conhecimentos matemáticos êmico e 

                                                      

1
A feira livre onde essa pesquisa foi realizada comercializa produtos hortifrutigranjeiros, vestuários, produtos 

alimentícios e artesanatos. Contudo, nessa investigação, somente foram estudadas as práticas laborais de um 

feirante com relação à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros. 



 

 

ético para que os professores e alunos pudessem compreender, de uma maneira holística e 

abrangente, as informações matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais 

distintos que compõem a população discente escolar. Como resultado desse estudo, houve a 

elaboração de um produto educacional em formato de um caderno de sugestões para 

utilização de professores e indivíduos interessados na implementação da etnomodelagem em 

salas de aula. 

 

Palavras-chave: Etnomodelagem, Abordagem Ética, Abordagem Êmica, Abordagem 

Dialógica, Re-significação de Funções. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted in a public school located in the metropolitan region of Belo 

Horizonte, Minas Gerais and a local farmers market
2
. The main objective of this study is to 

show how the dialogical approach of ethnomodeling contributes to the process of re-

signification of function concepts. The data from this study involved 38 students in the second 

year of high school during their interaction with a farmer and his labor practices. 

Complementing the overall objective of this study, the specific objectives were: a) to describe 

the connection between ethnomathematics and mathematical modeling, b) to create an 

understanding of the importance of cultural concepts for the development of mathematical 

ethnomodels extracted from daily practices found in the sociocultural context of the students 

in this study, c) describe how both emic and etic approaches and the subsequent dialogical 

approach of the ethnomodeling process were found in interactions and the meetings between 

the student group and the farmer, and d) verify how the mathematical practices of the farmer 

might be adapted and used in the classroom in the development of educational actions in 

relation to ethnomodeling. Thus, supported by these objectives, and by the theoretical 

frameworks found in ethnomathematics, modelling, and ethnomodelling developed by 

D'Ambrosio and Rosa and Orey, the following research question was outlined: What are the 

possible contributions that ethnomodeling can offer to the process and re-signification of the 

concept of function to second year students of a high school in a public school in the 

metropolitan area of Belo Horizonte through a dialogical approach? Three blocks of 

activities, two questionnaires, one initial and one final, a semi-structured interview with the 

farmer, a seminar with the students and the farmer, and the fieldnotes of the researcher-

teacher, as well as transcriptions of audio and video recordings were used for as data 

collection in this study. Both quantitative and qualitative data were collected and analyzed by 

using the methodology of a Mixed Methods Study by applying the QUAN+QUAL design. 

After this analysis, qualitative data were quantified. This enabled interpretation of the results 

through the elaboration of three categories and 11 subcategories that allowed the research 

question to be answered. One of the main results of this study is that ethnomodeling provides 

an integrative approach to the school mathematics curriculum that considers both etic and 

emic mathematical knowledge origins, so that teachers and students come to understand, in a 

                                                      

2
The local farmers market in which this research was carried out sells horticultural products, clothing, food 

products, and handicrafts. However, in this investigation, only the labor practices of a marketer in relation to the 

commercialization of horticultural products were studied. 



 

 

more realistic, holistic and comprehensive way, the mathematics developed by the members 

of the different cultural groups that make up diverse student populations, such as found in this 

study. As a result of this study, an educational product was elaborated in the format of a 

notebook of suggestions for implementing ethnomodeling in classrooms. 

 

Keywords: Ethnomodeling, Etic Approach, Emic Approach, Dialogical Approach, Functions 

Re-signification.



19 

 

INTRODUÇÃO 

 

TRILHANDO CAMINHOS RUMO À ETNOMODELAGEM 

 

 O primeiro contato que o professor-pesquisador
3
 teve com os conceitos de funções 

ocorreram no período entre o final do ensino fundamental em 2000 e o início do ensino médio 

em 2001. Naquela ocasião, as aulas de funções eram ensinadas de maneira tradicional com 

raras demonstrações e poucos exemplos. Nesse direcionamento, o professor regente 

usualmente introduzia o conteúdo de função a partir de uma situação-problema como, por 

exemplo, o preço P(x) a se pagar por uma corrida de táxi em decorrência do deslocamento de 

uma determinada distância (x) em quilômetros ou o valor do perímetro P(l) de um polígono 

regular dado a medida de seu lado (l) em centímetros. 

Exemplos como os anteriores, eram propostos sem nenhuma preocupação sobre o 

significado que desempenhavam na realidade sociocultural dos alunos. Nesse sentido, 

tradicionalmente, no processo de ensino e aprendizagem em matemática ocorre a 

“transmissão de uma determinada quantidade de técnicas que são utilizadas em situações 

artificiais e que são apresentadas como problemas” (ROSA; OREY, 2003, p. 2). 

 Para o professor-pesquisador, esse modo de introduzir os conceitos e os conteúdos de 

função não era relevante para os alunos, pois apesar de ter facilidade em lidar com os 

conceitos abstratos presentes na matemática, tinha a percepção de que os seus colegas de 

classe tinham dificuldades para aprenderem os conteúdos matemáticos e, cada vez mais, 

demonstravam pouco interesse por essa disciplina. De acordo com esse ponto de vista, pode-

se afirmar que esses:  

(...) tipos de problemas e as técnicas utilizadas na resolução dos mesmos são 

geralmente tediosos, desinteressantes, obsoletos, e não possuem relação com 

o mundo externo e contemporâneo. Estas características da Educação 

Matemática tradicional são responsáveis pela diminuição do interesse, do 

rendimento e pelo baixo grau de satisfação escolar que os alunos possuem 

(ROSA; OREY, 2003, p. 3). 

                                                      

3
 O termo professor-pesquisador é utilizado para se referir ao autor dessa dissertação, pois o seu objetivo é 

refletir sobre as questões relativas ao desenvolvimento de sua prática pedagógica visando aprimorá-la no 

cotidiano escolar. Dessa maneira, os professores-pesquisadores consideram a sua prática, que se fundamenta nos 

saberes que suscitam no ambiente escolar por meio de sua ação (MIRANDA, 2006) crítica e reflexiva sobre os 

conteúdos a serem ensinados. 
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 Outro fato importante que o professor-pesquisador se recorda é que, durante a sua 

trajetória no ensino fundamental e ensino médio, os conteúdos e os exercícios propostos pelos 

livros didáticos não auxiliava os alunos a construírem os conceitos de função, sendo que 

constantemente os conteúdos relacionados com esse tópico eram apresentados de maneira 

resumida, direcionando os alunos para uma aprendizagem superficial e passiva desses 

conceitos. Assim, os seus professores ensinavam muitos conceitos que envolviam funções de 

um modo acelerado, pois os alunos não dispunham de tempo necessário para que pudessem 

amadurecer esses conceitos (SCHWARZ, 1995). 

Dessa maneira, sem discutir o mérito sobre os conteúdos de função propostos pelos 

livros didáticos, pretende-se, por meio desta dissertação, descrever uma conexão entre os 

conceitos abstratos presentes no ensino de função e uma maneira de concebê-los de um modo 

contextualizado no âmbito escolar. Nesse sentido, de acordo com o ponto de vista do 

professor-pesquisador, o tratamento contextualizado do conhecimento é um recurso que os 

professores podem disponibilizar em sua prática pedagógica para que possam retirar os alunos 

da condição de espectadores passivos do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos (BRASIL, 1999). 

Então, se o tratamento contextualizado de função for “bem trabalhado permite que, ao 

longo da transposição didática
4
, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens significativas 

que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de 

reciprocidade” (BRASIL, 1999, p. 91). Em concordância com essa abordagem, a: 

(...) escola oficial precisa aprender com os processos educacionais informais 

e incluir em seu cotidiano aspectos da educação informal: sair do espaço da 

sala de aula e observar o meio à sua volta; escutar e discutir diferentes 

possibilidades de solução dos problemas do cotidiano (MONTEIRO; 

POMPEU JR., 2001, p. 58). 

 

 Continuando a sua trajetória na educação básica, em especial, no terceiro ano do 

ensino médio em 2005, o professor-pesquisador vivenciou uma das experiências que 

considera ter sido a propulsora de toda a caminhada acadêmica e profissional que desenvolveu 

ao longo de sua formação. 

Assim, em uma das aulas de matemática, o professor regente propôs aos alunos a 

apresentação de um trabalho em grupo sobre temas (conteúdos) da Geometria Analítica, 

                                                      

4
 A transposição didática pode ser considerada como um instrumento por meio do qual se analisa o movimento 

do saber sábio (aquele que os cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele que está presente nos livros 

didáticos) e, por meio deste, ao saber ensinado (aquele que realmente acontece em sala de aula) 

(CHEVALLARD, 1991). 
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sendo que os temas destinados ao grupo do professor-pesquisador foram: a) equação de uma 

reta passando pelo ponto P(xo,yo), b) condição de paralelismo e c) condição de 

perpendicularismo. Nessa atividade o professor-pesquisador, enquanto aluno, ficou muito 

feliz em poder expressar seus conhecimentos matemáticos relacionados com a Geometria 

Analítica. Além disso, a proposta da atividade levou os alunos a saírem da posição passiva e 

os levou a assumirem uma posição ativa no processo de ensino e aprendizagem.  

Como resultado da apresentação, os participantes de seu grupo receberam muitos 

elogios dos colegas de classe e também do professor regente. E para o professor-pesquisador 

tais elogios como também o modo com o qual o professor regente elaborou a atividade, 

permitiu que o mesmo se interessasse de uma maneira muito mais empenhada em aprender 

matemática, o que em alguns anos, também, o levaria a optar por um curso de graduação em 

licenciatura em matemática. 

 Terminado o ensino médio, em 2005, o professor-pesquisador se ausentou 

parcialmente de seus estudos, pois se dedicou somente ao trabalho que desenvolvia em uma 

empresa de transporte coletivo. Em 2008, três anos após a conclusão do ensino médio, o 

professor-pesquisador decidiu retomar os estudos, dedicando uma parte de seu tempo 

disponível para estudar para o vestibular. Como resultado, no final desse mesmo ano, o 

professor-pesquisador foi aprovado no processo seletivo para o Curso de Graduação em 

Licenciatura Plena em Matemática da Fundação Helena Antipoff do Instituto Superior de 

Ensino Anísio Teixeira – ISEAT, na cidade de Ibirité, Minas Gerais. 

 Iniciando o curso de graduação no primeiro semestre do ano de 2009, o professor-

pesquisador começou a ter um contato direto com a matemática acadêmica. As disciplinas que 

compunham a ementa do primeiro semestre foram: Fundamentos de Aritmética e Álgebra I, 

Geometria Plana e Desenho Geométrico, Fundamentos Históricos e Científicos da 

Matemática, Informática na Educação I e Prática de Ensino e Filosofia. O professor-

pesquisador se recorda da dificuldade que alguns alunos tinham com as disciplinas de 

matemática, pois os conteúdos matemáticos eram tratados com muito mais rigor do que no 

ensino básico.  

 Em 2012, último ano da graduação, o professor-pesquisador iniciou a sua pesquisa de 

Conclusão de Curso, sendo que o trabalho desenvolvido foi intitulado de 

Interdisciplinaridade em Foco: Um Estudo da Cinemática Através da Análise Gráfica de 

Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. Essa pesquisa teve como objetivo estudar quais eram 

as concepções que os alunos tinham sobre a importância do trabalho interdisciplinar entre os 
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conteúdos de matemática e de física. Outro objetivo desse estudo foi verificar como esse 

trabalho interdisciplinar poderia motivar o ensino e aprendizagem da matemática e da física. 

Assim, os resultados dessa pesquisa mostraram que a interdisciplinaridade entre os 

conteúdos de matemática e física auxiliaram na intensificação da motivação e do interesse dos 

alunos envolvidos, bem como apontaram que essa prática pedagógica é importante para a 

utilização do conhecimento matemático em sala de aula em conjunto com outras disciplinas 

curriculares. 

  Nesse mesmo ano, após a conclusão do curso de graduação, o professor-pesquisador 

começou a lecionar como designado
5
 em escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais. 

Essa foi uma experiência nova e um pouco frustrante para o professor-pesquisador, pois 

apesar de ter vivenciado a sala de aula por meio da disciplina de Estágio Supervisionado, a 

realidade se mostrou muito mais difícil e desafiadora do que aparentava ser. 

No ano seguinte, em 2013, o professor-pesquisador foi nomeado como professor 

efetivo da rede estadual de Minas Gerais, sendo que começou a lecionar para os níveis 

fundamentais, médio e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nessa oportunidade, o 

professor-pesquisador começou a perceber que a sua formação não era suficiente para lidar 

com a realidade atual do ensino, levando-o a participar de cursos de aperfeiçoamentos, como, 

por exemplo, o Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio (PAPMEM) e 

os cursos oferecidos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). 

 Nesse mesmo ano, o professor-pesquisador participou do processo seletivo do 

Mestrado Profissional em Matemática da Rede Nacional (PROFMAT) e também do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), sendo que não logrou êxito em ambos os programas. Assim, o professor-pesquisador 

resolveu se dedicar mais aos estudos com o intuito de participar novamente nos processos 

seletivos desses programas. 

 No ano seguinte, em 2014, o professor-pesquisador ingressou como aluno especial na 

disciplina isolada denominada Ambientes Educacionais Informatizados do Mestrado 

Profissional de Educação Matemática na UFOP. Essa disciplina desempenhou um papel de 

grande importância em seu conhecimento em relação à Educação Matemática, pois os textos 

discutidos em sala de aula direcionavam os alunos para um contato contínuo com as diversas 

                                                      

5
 O termo designado se refere ao funcionário público estadual contratado em caráter de urgência de acordo com a 

Lei no. 10254 de 20/07/1990, que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil de Minas Gerais. 

Disponível em <http://www.fazenda.mg.gov.br/servidores/desempenho/arq_geral/lei_10254.html>. Acesso em 

25 de Maio de 2015. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/servidores/desempenho/arq_geral/lei_10254.html
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linhas de pesquisa desse campo contribuindo para o aprofundamento do estudo dos discentes 

a respeito da educação matemática. 

Após a conclusão dessa disciplina, o professor-pesquisador dedicou uma parte de seu 

tempo para estudar para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP, bem como para a melhoria de seu anteprojeto de pesquisa. Assim, no 

último trimestre de 2014, o professor-pesquisador foi aprovado no processo seletivo do 

mestrado profissional, apresentando o anteprojeto de pesquisa intitulado: A Dialética na 

concepção da etnomodelagem: A visão êmica do feirante versus a visão ética do pesquisador, 

que culminou no título atual: “Re-significando os conceitos de Função: Um Estudo Misto 

para entender as contribuições da Abordagem dialógica da Etnomodelagem”. 

 O principal objetivo desse estudo é investigar como a perspectiva êmica
6
 do feirante, 

que contribui para o êxito de suas receitas financeiras pode auxiliar os alunos durante o 

processo de re-significação de conceitos de função no 2º ano do ensino médio baseados em 

uma perspectiva ética
7
 por meio de uma abordagem dialógica

8
. 

Diante do exposto, após a leitura do referencial teórico, o professor-pesquisador e o 

seu orientador elaboraram a seguinte questão de investigação que poderá contribuir para 

solucionar a problemática deste estudo, direcionando-a para a elaboração de seu produto 

educacional: 

 

Quais são as possíveis contribuições que a etnomodelagem pode oferecer para o 

processo de re-significação de conceitos de funções para alunos do 2º ano do 

ensino médio de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte 

por meio de sua abordagem dialógica? 

 

                                                      

6
 A perspectiva Êmica pode ser entendida como a percepção que os indivíduos de um determinado grupo cultural 

têm em relação aos seus costumes e as suas crenças. Assim, essa perspectiva pode ser considerada como a “visão 

do eu em direção ao nosso” (ROSA, 2015, p. 333). Nessa pesquisa, a perspectiva êmica está relacionada com a 

percepção matemática do feirante diante de suas práticas laborais. 

 
7
 A perspectiva Ética pode ser entendida como a compreensão matemática dos indivíduos que não pertencem a 

um determinado grupo cultural, mas que procuram interpretar o conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros desse grupo através de uma visão externa. Então, essa perspectiva pode ser considerada como a “visão 

do eu em direção ao outro” (ROSA, 2015, p. 333). Nessa pesquisa a perspectiva ética está relacionada com a 

visão do professor-pesquisador e dos alunos em relação às práticas laborais do feirante. 

 
8
 A perspectiva Dialógica pode ser entendida como um diálogo entre as perspectivas êmica e ética porque 

nenhuma perspectiva é mais importante do que a outra, pois se complementam na busca de uma compreensão 

mútua dos conhecimentos matemáticos envolvidos (ROSA, 2015). 
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De acordo com essa questão, o principal objetivo desta pesquisa é mostrar como a 

abordagem dialógica da etnomodelagem pode contribuir para o processo de re-significação9
 

dos conceitos de função de alunos matriculados no segundo ano do ensino médio de uma 

escola pública na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Os objetivos específicos deste estudo são: a) descrever a conexão entre a 

Etnomatemática e a Modelagem Matemática, b) compreender a importância das concepções 

culturais para a elaboração de etnomodelos matemáticos extraídos das práticas cotidianas 

encontradas no contexto sociocultural do feirante, c) descrever como as abordagens êmica, 

ética e dialógica da etnomodelagem se manifestam durante os encontros entre um grupo de 

alunos do segundo ano do ensino médio e um feirante e d) verificar como as práticas 

matemáticas de um feirante podem ser utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento da 

ação pedagógica da etnomodelagem. 

De acordo com esse contexto, a condução desse estudo justifica-se por propor uma 

metodologia de ensino e aprendizagem referente a re-significação dos conceitos de funções 

baseada na abordagem dialógica da etnomodelagem. Dessa maneira, esse estudo está 

fundamentado nos pressupostos do programa etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 1990), da 

Modelagem Matemática (BASSANEZI, 2002), bem como na conexão entre essas abordagens 

por meio da etnomodelagem (ROSA; OREY, 2003, 2010a). 

Assim, a relevância desse estudo está centrada na verificação das contribuições que a 

etnomatemática e a modelagem podem desempenhar para o processo de constituição da 

Etnomodelagem, além de oferecer uma proposta pedagógica baseada em conhecimentos 

matemáticos extraescolares10 ou extramuros11 de práticas matemáticas desenvolvidas em uma 

feira livre. 

                                                      

9
  O termo re-significação adotado nesse estudo pode ser “concebido como um processo de construção de 

(novos) significados e (novas) interpretações sobre o que sabemos, fazemos e dizemos” (JIMÉNES ESPINOSA, 

2002, p. 4) a respeito dos conhecimentos matemáticos relacionados com os conceitos de função. 

10
 O termo extraescolares foi utilizado como uma referência do professor-pesquisador ao livro intitulado Na vida 

dez, na Escola Zero (CARRAHER, CARRAHER; SCHLIEMANN, 1988) que apresenta uma valorização do 

conhecimento matemático presente nas práticas cotidianas desenvolvidas fora do contexto escolar. Os autores 

mencionam as crianças de nível socioeconômico muito baixo e com sérios problemas de escolaridade (fracasso e 

evasão escolares), porém, que demonstram excelente desempenho em problemas matemáticos que envolvem a 

adição e a subtração, em contextos extraescolares, como, por exemplo, de comércio, que estão relacionadas com 

a gestão de dinheiro em situações comerciais referentes à prestação de serviços, como guarda de automóveis, e 

vendas de produtos variados. 

 
11

 É importante considerar o trabalho com a matemática de maneira holística por meio da valorização dos saberes 

trazidos dos mundos extramuros, fora dos ambientes escolares, que estimulam o pensamento criativo, reflexivo e 

crítico dos alunos, bem como as diversas matemáticas existentes. Assim, o enfoque curricular matemático deve 

abranger uma parte humanística, que está relacionada com o reconhecimento da existência de diferentes 
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Dessa maneira, com a condução desse estudo buscou-se verificar por meio da 

elaboração de etnomodelos, baseados na atividade profissional de um feirante, como os 

alunos de uma escola pública podem reconhecer e entender os conteúdos matemáticos 

presentes nessa prática, em especial àqueles relacionados com a re-significação do conceito de 

funções. 

Finalizando a parte introdutória desse estudo, o restante dessa dissertação está 

organizado em 5 (cinco) Capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta a revisão de literatura referente que auxiliará o professor-

pesquisador no aprofundamento das principais teorias que fundamentam esse estudo, como, 

por exemplo, o Programa Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Etnomodelagem. 

Esse capítulo também apresenta uma revisão teórica sobre os conceitos de função e do 

processo de re-significação. 

O Capítulo 2 apresenta e explicita as etapas metodológicas que o professor-

pesquisador utilizou no desenvolvimento e na condução desse estudo, que foram baseadas no 

Método do Estudo Misto. Esse capítulo também descreve como foram utilizados os 

instrumentos metodológicos necessários para a coleta, a análise e a interpretação dos dados. 

O Capítulo 3 apresenta a análise dos dados qualitativos e quantitativos de acordo com 

os pressupostos do método do estudo misto. Esse capítulo também contempla as respostas dos 

alunos dadas para as atividades propostas no registro documental, que foram analisadas de 

acordo com o referencial teórico estudado na revisão de literatura. 

O Capítulo 4 apresenta a interpretação dos resultados obtidos a partir da análise das 

informações constantes nas categorias a priori, mistas, bem como das categorias que 

emergiram durante o processo de levantamento das informações qualitativas e quantitativas 

obtidas nos instrumentos de coleta de dados. Esse capítulo também apresenta o 

desenvolvimento do processo de quantificação dos dados qualitativos. 

O Capítulo 5 apresenta a resposta obtida para a questão de investigação, bem como as 

considerações finais sobre a interpretação dos resultados obtidos durante a condução desse 

estudo. 

As referências bibliográficas, os apêndices e os anexos também são parte integrante da 

estrutura dessa dissertação. 

                                                                                                                                                                      

pensamentos matemáticos, pois existem procedimentos e práticas matemáticas que não são escolarizadas. Essa 

abordagem visa a valorização dos saberes matemáticos desenvolvidos extramuros (GRIJÓ, 2011). 
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Como resultado desse estudo, foi elaborado um produto educacional que compartilha 

com os professores de matemática a possibilidade da utilização a abordagem dialógica da 

etnomodelagem no processo de re-significação dos conceitos de função pelos alunos. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DISCUTINDO CAMINHOS PARA SOLUCÃO DA 

PROBLEMÁTICA DE ESTUDO 

 

 O objetivo desse capítulo é fornecer uma revisão de literatura que propicie uma 

discussão referente à viabilidade de uma resposta para a problemática desse estudo. Portanto, 

o foco principal desse capítulo é apresentar e discutir as principais fundamentações teóricas 

relacionadas com o Programa Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a Etnomodelagem, 

o Ensino de Funções e a Re-significação. Assim, essa revisão de literatura é fundamentada 

nos seguintes tópicos e subtópicos baseados nessas teorias: 

a) Programa Etnomatemática 

 Historiando a Etnomatemática 

 Ubiratan D’Ambrosio: Idealizador do Programa Etnomatemática 

 Dimensões do Programa Etnomatemática 

 Ação Pedagógica do Programa Etnomatemática 

b) Modelagem Matemática 

c) Possíveis Conexões entre o Programa Etnomatemática e a Modelagem 

d) Etnomodelagem 

 Abordagens Êmica e Ética 

 Abordagem Dialógica 

e) Etnomodelos 

 Etnomodelos Êmicos 

 Etnomodelos Éticos 

 Etnomodelos Dialógicos 

f) Conceituando Funções 

g) Conceituando a Re-significação 

 

A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos e 

subtópicos. 
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1.1.      Programa Etnomatemática 

 

 O Programa Etnomatemática pode ser considerado como um processo de 

reconhecimento do saber/fazer matemático desenvolvido pelos membros de grupos culturais 

distintos. Dessa maneira, o Programa Etnomatemática tem como objetivo: 

(...) dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer 

como e porque grupos de indivíduos, organizados como famílias, 

comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam suas práticas de 

natureza Matemática, tais como contar, medir, comparar, classificar (D’ 

AMBROSIO, 2008, p. 7). 

 Assim, o Programa Etnomatemática se inicia com o reconhecimento de que os 

membros de grupos culturais em seus mais distintos ambientes desenvolvem os seus próprios 

meios de matematizar as suas práticas cotidianas. Nesse sentido, esse programa não deve 

incorrer nas mesmas práticas pedagógicas tradicionais utilizadas no ensino tradicional, pois a 

“etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a 

necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a 

criatividade dos alunos” (D’AMBROSIO, 2008, p. 10). 

Dessa maneira, o programa etnomatemática deve ser concebido como um modo de os 

alunos entenderem a sua importância dentro da comunidade onde vivem, permitindo que 

possam explorar as suas próprias concepções matemáticas, ou seja, o programa 

etnomatemática tem como implicação pedagógica a valorização do conhecimento cultural dos 

alunos sobre o próprio saber/fazer matemático que vivenciam. 

Então, essa abordagem poderá possibilitar o desenvolvimento de cidadãos mais 

críticos, reflexivos, conscientes e capazes de tomar decisões (ALVES, 2014). Por exemplo, 

nesse direcionamento, D’Ambrosio (2001) acrescenta a: 

(...) utilização do cotidiano das compras [que é uma situação real] para 

ensinar matemática revela práticas apreendidas fora do ambiente escolar, 

uma verdadeira etnomatemática do comércio. Um importante componente da 

etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando 

instrumentos de natureza matemática (D’AMBROSIO, 2001, p. 23). 

 Portanto, é importante ressaltar que um dos mais importantes pressupostos do 

Programa Etnomatemática é possibilitar para os alunos o desenvolvimento de uma visão mais 
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crítica da realidade por intermédio dos métodos (instrumentos)12 de natureza matemática para 

auxiliá-los no desenvolvimento de habilidades para que possam lidar de maneira crítica e 

reflexiva na sociedade contemporânea (D’AMBROSIO, 2001). 

 

1.1.1. Historiando a Etnomatemática 

 

 É impossível localizar no tempo e no espaço a primeira vez que em que foram 

expressos os interesses e as preocupações em relação ao saber/fazer matemático de uma 

determinada cultura (ROSA; OREY, 2014a). Talvez, esse fato tenha direcionado D’Ambrosio 

(2001) na argumentação de que na: 

(...) hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de pedra, 

com o objetivo de descarnar um osso, a sua mente matemática se revelou.  

Para selecionar a pedra, é necessário avaliar suas dimensões, e, para lascá-la 

o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que ela se destina, é 

preciso avaliar e comparar dimensões.  Avaliar e comparar dimensões é uma 

das manifestações mais elementares do pensamento matemático. Um 

primeiro exemplo da etnomatemática é, portanto, aquela desenvolvida pelos 

australopitecos (D’AMBROSIO, 2001, p. 33). 

 Essa asserção mostra que as ideias matemáticas desenvolvidas pelos membros de 

grupos culturais distintos, como, por exemplo, os australopitecos, poderiam ser os primeiros 

indícios de uma abordagem etnomatemática no desenvolvimento da humanidade. Por outro 

lado, a origem e o desenvolvimento da Etnomatemática como um programa de pesquisa 

lakatosiano13
 pode ser relacionado com seis fatos fundamentais (ROSA; OREY, 2014a, p. 

551-552): 

1) A publicação, em 1973, do livro Africa Counts: Numbers and Patterns in African 

Culture, de Zaslavsky. 

                                                      

12
 Os métodos e/ou instrumentos de natureza matemática são as maneiras desenvolvidas pelos membros de 

grupos culturais distintos para comparar, quantificar, classificar, medir, generalizar, modelar e inferir para 

resolver os problemas enfrentados no cotidiano (D’AMBROSIO, 2001). 

 
13

 A etnomatemática possui várias características com a metodologia científica do programa de pesquisa 

lakatosiano. Os principais componentes desse programa de pesquisa são o núcleo firme, as heurísticas e o 

cinturão protetor de hipóteses auxiliares, que facilitam a análise dos fenômenos empíricos. O principal objetivo 

do programa etnomatemática é o desenvolvimento e o fortalecimento das teorias que compõem o seu cinturão 

protetor, ampliando-o e tornando-o mais preciso com relação às predições empíricas que são realizadas em 

relação ao seu núcleo firme. O núcleo firme do programa etnomatemática pode ser considerado como um 

conjunto de teorias irrefutáveis que possibilita a tomada de decisões metodológicas (ROSA; OREY, 2014c, p. 

190). 
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2)  A seção, em 1976, intitulada Why Teach Mathematics?, que foi presidida pelo 

Filósofo e Matemático Brasileiro Ubiratan D’ Ambrosio em conjunto com o Topic 

Group: Objectives and Goals of Mathematics Education que aconteceu no Third 

International Congress of Mathematics Education 3 (ICM-3), em Karlsruhe, na 

Alemanha. 

3) A apresentação inédita do termo etnomatemática, em 1977, que aconteceu em uma 

palestra proferida por D’Ambrosio, intitulada: Annual Meeting of the American 

Association for the Advancement of Science. 

4) A consolidação do termo etnomatemática, em 1984, em uma palestra intitulada: 

Socio-cultural Bases of Mathematics Education proferida por D’Ambrosio no 

ICM-5, em Adelaide, na Austrália. 

5) O artigo escrito por D’Ambrosio intitulado: Ethnomathematics and its Place in the 

History and Pedagogy of Mathematics, 1985, considerado de grande importância 

para desenvolvimento deste campo de pesquisa. 

6) A criação, em 1985, do International Study Group on Ethnomathematics (ISGEm), 

que lançou o programa etnomatemática internacionalmente. 

 

 Nesse direcionamento, complementando os seis fatos que tiveram influência no 

desenvolvimento da etnomatemática como um programa é necessário destacar a importância 

do pesquisador e filósofo Ubiratan D’Ambrosio para o desenvolvimento do mesmo. A esse 

respeito no próximo tópico será apresentado um referencial destinado a esse grande 

idealizador da Etnomatemática. 

Em continuação, de acordo com Rosa e Orey (2014a), o termo etnomatemática tem 

sido empregado em uma sucessão de encontros, conferências e em congressos, de dimensões 

locais, regionais, nacionais, e internacionais.  Estes eventos colaboraram, colaboram e 

colaborarão para a evolução de pesquisa e investigações em etnomatemática. 

 Por exemplo, o International Study Group on Ethnomathematics organizou, em 

Setembro de 1998, o Primeiro Congresso Internacional de Etnomatemática, em Granada, na 

Espanha. O Segundo Congresso Internacional de Etnomatemática foi realizado em Ouro 

Preto, no Brasil, em Agosto de 2002. O Terceiro Congresso Internacional de Etnomatemática 

foi realizado em Auckland, na Nova Zelândia, em fevereiro de 2006. 

Posteriormente, o Quarto Congresso Internacional de Etnomatemática foi realizado em 

Towson, Estados Unidos em 2010. O Quinto Congresso Internacional de Etnomatemática foi 
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realizado em Maputo, Moçambique em 2013. O Sexto Congresso Internacional de 

Etnomatemática será realizado em Barranquilla, na Colômbia, em 2018. 

1.1.2.  Ubiratan D’Ambrosio: Idealizador do Programa Etnomatemática 

 

 Ubiratan D’Ambrosio é o lider internacional e o disseminador mundial das ideias 

envolvendo a etnomatemática e a sua aplicação na Educação Matemática (ROSA; OREY, 

2014a), sendo considerado como o pai intelectual do Programa Etnomatemática (GERDES, 

1997; POWEL; FRANKENSTEIN, 1997).  

No ano 2000, D’Ambrosio foi eleito como um dos mais importantes e influentes 

matemáticos do século XX, principalmente, com relação às pesquisas e investigações 

relacionadas com os aspectos sócio-político-cultural da matemática (SHIRLEY, 2000). 

 Em 2001, D’Ambrosio foi laureado pelo International Committee of History of 

Mathematics com o Prêmio Kenneth O. May por suas importantes contribuições para a 

História da Matemática. Posteriormente, em 2005, D’Ambrosio foi laureado pelo 

International Committee of Mathematics Instruction (ICMI) com a medalha Felix Klein pelo 

reconhecimento de suas importantes contribuições para a Educação Matemática.  

Em 2006, D’Ambrosio foi laureado com a Medalla Acadêmica de la Sociedad 

Mexicana de História de la Ciencia y de la Tecnología pelo reconhecimento de sua trajetória 

sobressaliente nos âmbitos da investigação, da docência e da divulgação histórica das ciências 

e tecnologias.  

 D’Ambrosio lecionou no programa de História da Ciência da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC), sendo professor credenciado no Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP); professor do Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 

 D’Ambrosio é professor emérito de Matemática da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), sendo também signatário de importantes documentos educacioanais 

e científicos, como, por exemplo, a Declaração de Veneza de 1986 e Carta da 

Transdisciplinaridade de 1994. Atualmente, D’Ambrosio é professor do Programa de Pós-

graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera (UNIAN) em São Paulo. 
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1.1.3. Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

O programa etnomatemática possui seis importantes dimensões denominadas de 

Cognitiva, Educacional, Conceitual, Histórica, Política, e Epistemológica, que estão inter-

relacionadas entre si, pois tem como objetivo analisar as raízes socioculturais do 

conhecimento matemático (D’AMBROSIO, 2001). A figura 1 mostra as seis dimensões do 

programa etnomatemática. 

Figura 1: As seis dimensões do programa etnomatemática 

 
Fonte: Alves (2014, p. 47) 

 

Nesse estudo, optou-se pela descrição mais detalhada das dimensões Conceitual, 

Cognitiva e Educacional, que estão diretamente relacionadas com os objetivos desta 

investigação. No entanto, é relevante descrever brevemente as dimensões Histórica, 

Epistemológica e Política, pois são importantes para o entendimento e a compreensão do 

programa etnomatemática.  

A Dimensão Histórica surge com os questionamentos relacionados sobre como os 

saberes matemáticos devem ser ensinados aos alunos de acordo com a perspectiva histórica e 

cultural do desenvolvimento do conhecimento matemático. Assim, é importante ressaltar a 

importância da história da matemática para auxiliar no esclarecimento da evolução da 

natureza do conhecimento matemático (D’AMBROSIO, 1998). 

Então, é necessário destacar que para que se possa “compreender melhor a evolução 

intelectual da humanidade, é preciso ter em mente uma interpretação histórica dos 

conhecimentos de egípcios, babilônicos, judeus, gregos e romanos, que estão nas origens do 

conhecimento moderno” (D’AMBROSIO, 2001, p. 29). 
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A Dimensão Epistemológica fundamenta-se na integração dos sistemas de 

conhecimentos originados pelos membros de grupos culturais distintos que estão relacionados 

com as pulsões de sobrevivência e transcendência da espécie humana (D’AMBROSIO, 2001). 

Nessa dimensão, existe a relação entre os saberes e os fazeres da cultura dos membros de um 

determinado grupo, que começa com a observação da realidade até os fundamentos teóricos 

da ciência. 

Assim, para entender o relacionamento entre as pulsões de sobrevivência e a 

transcendência, os fazeres e os saberes e a observação da realidade (empirismo) e o teórico, 

existe a necessidade da compreensão de três questionamentos: 1) Como passamos de 

observações e práticas adhoc para experimentação e método?, 2) Como passamos de 

experimentação e método para reflexão e abstração? e 3) Como procedermos para invenções e 

teorias? (D’AMBROSIO, 2001). Esses questionamentos norteiam o entendimento e a reflexão 

crítica sobre como ocorre a evolução do conhecimento matemático da humanidade por meio 

de sua geração, organização e difusão. 

A Dimensão Política visa possibilitar o reconhecimento e a valorização das raízes 

culturais dos indivíduos de maneira a não rejeitar e/ou ignorar as raízes culturais dos outros 

(D’AMBROSIO, 2001). Esse processo que parte de uma descolonização dos indivíduos pode 

ser relacionado à sala de aula como um processo de orientação dos alunos rumo à transição da 

subordinação para a autonomia cidadã (ROSA, 2010). 

 

Dimensão Conceitual 

 

 Em geral, os membros das comunidades têm desenvolvido ao longo das gerações, 

experiências que os auxiliam a perceber o mundo por uma ótica única e natural, que é 

denominada cultura. Neste direcionamento, a realidade percebida pelos indivíduos é a natural, 

que está acrescida da totalidade de experiências e pensares acumulados no decorrer da 

história. Assim, a matemática desenvolvida nesta realidade natural surge como uma resposta 

às necessidades de sobrevivência e transcendência dos membros desses grupos 

(D’AMBROSIO, 2001). 

 Então, por intermédio das dificuldades e desafios da vida cotidiana, os membros de 

grupos culturais distintos desenvolvem práticas e teorias que condizem com as suas realidades 

cotidianas e que os auxiliam a resolver questões existenciais (D’AMBROSIO, 2001). Nesse 

sentido, as ideias, os procedimentos e as práticas desenvolvidas pelos membros desses grupos 
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são fundamentais para o desenvolvimento dos conhecimentos que os auxiliarão nas tomadas 

de decisões para resolução de situações problemas encontradas em seu cotidiano. 

 Dessa maneira, os indivíduos “agem em função de sua capacidade sensorial, que 

responde ao material [artefatos], e de sua imaginação, muitas vezes chamadas criatividade, 

que responde ao abstrato [mentefatos]” (D’AMBROSIO, 2001, p. 28). É importante ressaltar 

que nesse processo: 

(...) os membros de determinado grupo cultural acrescentam à sua realidade 

os artefatos, que são as suas representações, bem como as tecnologias e as 

expressões materiais que estão relacionados com a sua experiência material. 

Os membros desses grupos também incorporam à sua realidade os 

mentefatos, que são ideias, valores, crenças e a simbologia que estão 

relacionados com o seu pensamento abstrato (ALVES, 2014, p. 59). 

De acordo com essa asserção, a realidade material é o acúmulo dos fatos, fenômenos e 

conhecimentos que são compartilhados e comportamentos que são compatibilizados pelos 

membros de grupos culturais distintos. Esses membros percebem uma realidade natural 

distinta, que é constituída pelas experiências acumuladas por sua espécie. Então, o acúmulo 

desses conhecimentos e comportamentos constitui o que é denominado de cultura desses 

grupos (D’ AMBROSIO, 2001). 

Assim, a dimensão conceitual da etnomatemática está relacionada com o processo 

sobrevivência das culturas, pois depende de comportamentos imediatos em resposta às rotinas 

e às situações-problema que são inerentes aos membros que as constituem. Diante desse fato, 

o conhecimento matemático emerge como uma resposta às necessidades de sobrevivência e 

de transcendência dos membros desses grupos culturais.  

 

 Dimensão Cognitiva 

 

 Os estudos sobre o pensamento humano são objetos de investigações de muitos 

cientistas da cognição, que objetivam estudar como a mente ou a consciência humana são 

responsáveis pelo desenvolvimento do saber matemático (D’AMBROSIO, 2001). Assim, o 

surgimento do pensamento matemático tem sido objeto de muitas pesquisas e investigações. 

Nesse sentido, a dimensão cognitiva é apresentada como um estudo das características 

do pensamento humano direcionado pelos impulsos das ideias matemáticas, como, por 

exemplo, comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e avaliar. 

Essas características estão presentes em todas as culturas da espécie humana (D’AMBROSIO, 

2001). 
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 Mas, como essas ideias e procedimentos perpassam as gerações para integrar as 

noções atuais do conhecimento matemático? A resposta para esta questão está diretamente 

relacionada com a convivência e no encontro com os outros por meio do fenômeno da 

comunicação, apesar de o conhecimento ser gerado individualmente. Então, o dinamismo 

cultural 14 é desencadeado nesse contexto por meio da: 

(...) comunicação, [onde] as informações captadas por um indivíduo são 

enriquecidas pelas informações [do] outro. O conhecimento gerado pelo 

individuo, que é resultado do processamento da totalidade das informações, 

é, também via comunicação, compartilhado, ao menos parcialmente, com o 

outro. (D’AMBROSIO, 2001, p. 32). 

Então, os membros de um mesmo grupo cultural desenvolvem, por meio da 

comunicação, as explicações para os fenômenos que ocorrem no cotidiano, pois utilizam os 

mesmos instrumentos materiais e intelectuais para resolverem os problemas que enfrentam em 

seu dia-a-dia. A figura 2 mostra que esse processo está relacionado com o ciclo Dambrosiano da 

aquisição do conhecimento (D’AMBROSIO, 1998). 

 

Figura 2: Ciclo dambrosiano de aquisição do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

 

Então, o conjunto desses instrumentos se manifestam nas maneiras, modos, 

habilidades, artes, técnicas, nas ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e 

                                                      

14
 No dinamismo cultural existe uma complementaridade nas relações existentes entre os membros de grupos 

culturais distintos com relação às ideias, aos procedimentos e às práticas matemáticas desenvolvidas local e 

globalmente. Nesse dinamismo, os conhecimentos locais se interagem dialogicamente com os conhecimentos 

consolidados globalmente, pois desenvolve uma relação recíproca entre esses saberes (ROSA; OREY. 2013a).  
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fenômenos, de ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, à 

comunidade, à sua etno e à sua etnomatemática. 

 

 Dimensão Educacional 

 

A dimensão educacional do programa Etnomatemática considera os conhecimentos 

matemáticos acadêmicos que são desenvolvidos nos ambientes escolares. Dessa maneira, esta 

dimensão auxilia na condução de um aprimoramento dos conceitos matemáticos acadêmicos 

com a incorporação de “valores de humanidade, sintetizados em uma ética de respeito, 

solidariedade e cooperação” (D’AMBROSIO, 2001, p. 43), que podem ser utilizados de uma 

maneira crítica e reflexiva pelos membros de grupos culturais distintos frente às exigências 

cotidianas enfrentados em problemas diários. 

Assim, existe a necessidade de se privilegiar um processo de ensino e aprendizagem 

que esteja direcionado para o desenvolvimento pleno dos alunos. Dessa forma, esse ensino 

deve priorizar o raciocínio qualitativo, que é essencial para auxiliar na organização de uma 

nova ordem social para possibilitar que os alunos possam refletir criticamente e analisar a 

sociedade na qual estão inseridos (D’AMBROSIO, 2001). Essa dimensão busca humanizar a 

matemática, tornando-a acessível para que os alunos possam lidar com situações cotidianas, 

pois tem como objetivo oferecer possibilidades pedagógicas para que os alunos desenvolvam 

argumentações para questionarem os acontecimentos da vida diária. 

De acordo com esse ponto de vista, essa abordagem permite que os alunos e 

professores mergulhem em suas raízes culturais e pratiquem a dinâmica cultural. Portanto, é 

importante resgatar os conhecimentos prévios dos alunos para a elaboração de atividades 

matemáticas curriculares que possibilitem o trabalho com situações reais. Assim, o processo 

de ensino e aprendizagem em matemática pode tornar-se mais dinâmico e participativo 

(D’AMBROSIO, 2001). 

 

1.1.4.  Ação Pedagógica do Programa Etnomatemática 

 

 Com o intuito de aproximar o conhecimento matemático proveniente de outras 

culturas com o conhecimento matemático desenvolvido no ambiente escolar, a ação 

pedagógica do Programa Etnomatemática propõe uma nova abordagem para as concepções da 

matemática. Nesse contexto, a etnomatemática pode ser entendida como um modelo 
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educacional multicultural 15 que oferece oportunidades para que os alunos encontrem 

maneiras próprias de matematizar 16 a realidade, pois: 

Cada grupo cultural tem suas maneiras próprias de matematizar a realidade. 

No campo educacional não há como ignorar isso e não respeitar essas 

particularidades quando do ingresso [dos alunos] na escola. Todo o passado 

cultural do aluno deve ser respeitado, dando-lhe confiança em seu próprio 

conhecimento e dando-lhe também, uma certa dignidade cultural ao ver as 

suas origens sendo trabalhadas pelo professor.  Isso irá estimular sua 

confiança, podendo ser um fator atenuante de atitudes negativas com relação 

à disciplina (BASSANEZI, 2002, p. 207). 

 

 De acordo com os pressupostos da educação multicultural é importante que a 

aprendizagem dos alunos em sala de aula proporcione significados para os problemas 

enfrentados pela comunidade no qual estão inseridos. Assim, por meio desse modelo 

educacional, os professores podem trazer para a sala de aula a contextualização dos 

fenômenos cotidianos por meio da utilização instrumentos educacionais que permitam a 

comunicação com a sociedade (D’AMBROSIO, 2008). 

Nesse direcionamento, a etnomatemática deve ser entendida como um programa de 

pesquisa que tem um papel mediador entre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos 

contextos socioculturais e, também, nos ambientes escolares. No qual, a etnomatemática pode 

ser definida como a: 

(...) matemática encontrada entre os grupos culturais identificáveis, tais 

como: sociedades tribais nacionais, grupos de obreiros, crianças de uma 

certa categoria de idade, classe profissionais, etc.  Sua identidade depende 

amplamente dos focos de interesse, da motivação e de certos códigos e 

jargões que não pertencem ao domínio da Matemática acadêmica 

(D’AMBRÓSIO, 1994, p. 89). 

 

De acordo com essa asserção, para que a ação pedagógica do Programa 

Etnomatemática seja implementada em salas de aula, existe a necessidade da incorporação 

                                                      

15
 A educação multicultural refere-se a qualquer forma de educação ou de ensino que incorpora as histórias, os 

valores, as crenças e as perspectivas de alunos que possuem diferentes origens culturais. Esse tipo de educação 

também pode ser considerado como um instrumento de mudança social por meio do sistema educacional, que 

busca o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e do pensamento crítico e reflexivo dos alunos. Nesse 

sentido, a educação multicultural se baseia no princípio da equidade educacional para os alunos, 

independentemente da cultura, pois busca eliminar os obstáculos às oportunidades educacionais para os alunos 

de diferentes origens culturais (BANKS, 1997). 

 
16

 A matematização é o processo por meio do qual os membros de grupos culturais distintos utilizam diferentes 

ferramentas matemáticas que possam auxiliá-los a organizar, analisar, compreender, entender, modelar e resolver 

problemas específicos enfrentados no cotidiano (ROSA; OREY, 2006). 



38 

 

dos aspectos culturais da Matemática, da contextualização de seus conteúdos e da utilização 

da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem (D’AMBRÓSIO, 2001). 

Esta abordagem é necessária para orientar os alunos no processo de transição da 

subordinação para a autonomia, direcionando-os para o amplo exercício da cidadania (ROSA, 

2010). Assim, a perspectiva Etnomatemática assume uma postura para a ação pedagógica que 

adota um conceito de: 

(...) currículo que considera os componentes tradicionais, [como os] 

objetivos, conteúdos e métodos, porém de forma integrada. É impossível 

considerar cada um separadamente e, provavelmente, a principal razão das 

falhas identificadas na chamada matemática moderna tem suas raízes na 

quebra dos componentes do currículo em domínios independente de pesquisa 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 63). 

 

Essa ação pedagógica pode ser considerada como a proposição de uma Educação 

Matemática inovadora, que procura trazer a bagagem cultural dos alunos para a prática 

pedagógica que é desencadeada nas salas de aula por meio de situações contextualizadas com 

a utilização de projetos de natureza global. 

Por exemplo, nessa ação pedagógica, pode utilizar os métodos de construção de uma 

cabana, o mapeamento de uma cidade ou a avaliação de consumo de água, pois esses temas 

fornecem informações que exigem o manejar de problemas e modelos por meio de técnicas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. 

Essa abordagem aberta da educação matemática é realizada com a elaboração de 

atividades orientadas, motivadas e induzidas a partir do meio, e, consequentemente, refletindo 

os conhecimentos adquiridos anteriormente, que tem como objetivo o restabelecimento da 

matemática como uma prática natural e espontânea (D’AMBROSIO, 1998). 

 

1.2.      Modelagem Matemática 

 

 A literatura nacional e internacional sobre a modelagem matemática oferece maneiras 

distintas para o entendimento e a compreensão desse campo de estudo na Educação 

Matemática. No Brasil, Biembengut (2009) afirma que os precursores da modelagem foram 

os professores Aristides C. Barreto, Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, João 

Frederico C. A. Meyer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani Ferreira, pois esses 

investigadores iniciaram, entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, um movimento 

que desencadeou uma discussão nacional sobre a utilização da modelagem nas instituições de 

ensino. 
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Esse movimento direcionado para o desenvolvimento conquistou adeptos (professores, 

alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e educadores) que desenvolveram estudo 

nesse campo de conhecimento, possibilitando, dessa maneira, a emergência da modelagem 

como uma tendência na Educação Matemática. A modelagem matemática possui diversas 

concepções teóricas e metodológicas que foram desenvolvidas e são utilizadas por diversos 

pesquisadores, como, por exemplo, Burak 17 (1992), Biembengut 18 (1999), Barbosa 19 (2001), 

Caldeira 20
 (2005) e Rosa e Orey (2003). 

 As concepções de modelagem propostas por esses pesquisadores possuem 

particularidades específicas que dependem de vários fatores, como, por exemplo, o 

entendimento dos modeladores sobre a formulação dos modelos matemáticos e/ou a 

compreensão sobre as etapas para o desenvolvimento da modelagem (KLÜBER; BURAK, 

2008). Nesse sentido, é importante ressaltar que existem outros pesquisadores e 

investigadores nacionais e internacionais em modelagem que propõem outras concepções para 

esse campo de estudo. 

Contudo, a elaboração teórica e filosófica desta pesquisa está fundamentada na 

concepção de modelagem proposta por Rosa e Orey (2003) que propõem a possibilidade da 

utilização harmoniosa do programa etnomatemática e da modelagem na educação matemática 

para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Assim, essa ação pedagógica entre a Etnomatemática e a Modelagem pode propiciar o 

despertar de novas possibilidades para a exploração de questões relacionadas com os 

contextos sociais, cultural, político, ambiental e econômico, que tem como objetivo auxiliar 

os alunos na contextualização e significação dos conteúdos matemáticos escolares (ROSA; 

OREY, 2012b). 

                                                      

17
 Burak (1992) entende a modelagem como um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo 

para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer 

predições e a tomar decisões (p. 62).  

 
18

 Biembengut (1999) explicita que a modelagem envolve o processo para a obtenção de modelos matemáticos, 

representando também um “caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ainda 

desconhece, ao mesmo tempo em que, aprende a arte de modelar, matematicamente” (p. 36). 

 
19

 Barbosa (2001) considera a modelagem como 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” 

(p. 6). 

 
20

 Caldeira (2005) concebe a modelagem como a elaboração de projetos, que tem por objetivo o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos. De acordo com esse ponto de vista, a modelagem é uma concepção 

de Educação Matemática que pode “oferecer aos professores e alunos um sistema de aprendizagem como uma 

nova forma de entendimento das questões educacionais da Matemática” (p. 3). 
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Similarmente, se a modelagem é utilizada para modelar fenômenos que ocorrem no 

cotidiano com o objetivo de compreendê-los, então a etnomatemática pode estar presente, 

pois este programa trata de um conjunto de saberes, ideias e práticas matemáticas que foram 

desenvolvidas, acumuladas e difundidas, de geração em geração, pelos membros de um 

determinado grupo cultural (ROSA, 2013). 

Dessa maneira, a modelagem pode ser considerada como uma metodologia de acesso 

para o entendimento e a compreensão das ideias, noções, procedimentos e práticas 

matemáticas enquanto a etnomatemática é uma ação pedagógica que permite a compreensão 

das potencialidades matemáticas desenvolvidas pelos membros de um determinado grupo 

cultural (ROSA; OREY, 2006). 

Logo é conveniente salientar que, muitas vezes, os dados obtidos durante o processo 

da modelagem matemática são de natureza essencialmente etnomatemática (BASSANEZI, 

2002). Esses dados podem ser provenientes dos costumes de uma determinada comunidade, 

pois estão presentes nas manifestações culturais de seus membros. Assim, um dos principais 

elementos do programa etnomatemática é a valorização do conhecimento matemático 

produzido, acumulado, difundido e transmitido pelos membros de grupos culturais distintos. 

Similarmente, a modelagem é uma ferramenta importante para auxiliar os alunos 

entenderem, compreenderem, analisarem e refletirem sobre o próprio contexto sociocultural. 

Então, ser proficiente na utilização da modelagem é de fundamental importância para que os 

membros de grupos culturais distintos possam por meio de suas ações, transformarem a 

realidade para que possam ser incluídos no processo de transformação social de uma maneira 

crítica e reflexiva (ROSA; OREY, 2014c). 

Então, o desenvolvimento da modelagem por meio da criticidade e da reflexão 

envolve a promoção da participação dos alunos na sociedade com o objetivo de discutir 

questões políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais, nas quais o conhecimento 

matemático auxilia os alunos na resolução de situações-problema presentes em seu cotidiano. 

Consequentemente, para que a: 

(...) educação, tanto como prática quanto como pesquisa, seja crítica, ela 

deve discutir as condições básicas para a obtenção do conhecimento, deve 

estar a par dos problemas sociais, das desigualdades, da supressão, etc., e 

deve tentar fazer da educação uma força social progressivamente ativa 

(SKOVSMOSE, 2001, p.101). 

 

 De acordo com D’Ambrosio (1993), existe a necessidade que as atividades propostas 

pelos professores em sala de aula sejam originadas nos sistemas retirados do cotidiano dos 
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alunos e/ou muito próximos de sua realidade sociocultural para direcioná-los na reflexão 

sobre os aspectos envolvidos nas situações a serem modelada. 

Essa abordagem pedagógica fundamenta-se  na  ampliação  da  autonomia dos  alunos 

para que possam desenvolver no ambiente escolar a ampliação da visão  de  mundo que 

contribua para o exercício pleno da cidadania (OREY; ROSA, 2007). Então, é importante que 

a modelagem também considere a “matemática construída e significada nas práticas culturais 

da comunidade, bem como as influências desses significados no processo pedagógico” 

(CALDEIRA, 2007, p. 83) de ensino e aprendizagem da matemática. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2014b) argumentam que essa abordagem possibilita a 

elaboração de ações pedagógicas originadas no contexto sociocultural dos alunos e que são 

desenvolvidas com a utilização da modelagem. Então, esse contexto possibilita a exploração 

das ideias, dos procedimentos e das práticas matemáticas locais, que tem como objetivo a 

valorização e o respeito aos valores culturais e os conhecimentos adquiridos pelos alunos com 

a sua vivência em sociedade. 

 

1.3.      Possíveis Conexões entre o Programa Etnomatemática e a Modelagem 

 

 Uma das principais indagações decorrentes desta pesquisa está relacionada com a 

possibilidade de se conectar os ideais do programa etnomatemática com os pressupostos da 

modelagem matemática, pois os membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, 

os pesquisadores, os educadores, os matemáticos, os professores e os alunos descobrem e 

redescobrem o conhecimento matemático e os seus padrões, que podem ser identificados em 

suas culturas. 

Nesse sentido, a etnomatemática pode ser considerada como a arte (técnicas) de 

explicar, entender, compreender e desempenhar as práticas matemáticas na realidade 

(matema) em um contexto cultural próprio (etno) (D’AMBROSIO, 1990). Então, a 

etnomatemática é um programa por meio do qual se reconhece que todas as culturas 

desenvolveram e desenvolvem maneiras próprias de explicar, entender, conhecer e modificar 

as suas realidades, que estão em permanente evolução (ROSA; OREY, 2006). 

Neste direcionamento, um dos principais pressupostos do programa etnomatemática é 

valorizar os modelos desenvolvidos pelos membros pertencentes às essas tradições com o 

objetivo de valorizar todas as maneiras de explicação dos fenômenos que ocorrem no 

cotidiano. Nesse contexto, é importante salientar que essas formas de construção de 
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conhecimentos não são estáticas, pois estão em constante modificação em virtude do 

dinamismo cultural (D’AMBROSIO, 1993). 

Dessa maneira, a Etnomatemática e a Modelagem Matemática se complementam em 

uma dinâmica interacionista (ROSA; OREY, 2003), pois de acordo com D’Ambrosio (1993), 

a modelagem pode ser considerada como uma metodologia para a etnomatemática. Nesse 

sentido, D’Ambrosio (2000) comenta sobre a proximidade entre a etnomatemática e a 

modelagem, que se complementam como o queijo e o vinho, pois um bom queijo deve estar 

sempre acompanhado de um bom vinho. Essa é a abordagem de etnomatemática proposta e 

defendida por Rosa e Orey (2003). 

De acordo com essa abordagem, os modelos são importantes para que se possa 

compreender os objetivos, as ideias, os procedimentos e as práticas culturais que foram 

desenvolvidas pelos membros de um determinado grupo cultural, pois os modelos que têm 

origem na realidade dos grupos culturais são os primeiros passos para a abstração dos 

conceitos matemáticos (ROSA; OREY, 2003). 

Então, esses modelos contribuem para que os membros desses grupos possam 

compreender e entender os fenômenos presentes na realidade, pois: 

Conhecer, entender e explicar um modelo ou mesmo como determinadas 

pessoas ou grupos sociais utilizaram ou utilizam-no, pode ser significativo, 

principalmente, porque nos oferece uma oportunidade de ‘penetrar no 

pensamento’ de uma cultura e obter uma melhor compreensão de seus 

valores, sua base material e social, dentre outras vantagens (BIEMBENGUT, 

2000, p. 137). 

 Com relação a esta asserção, os sistemas matemáticos desenvolvidos com base nas 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas cotidianas, que foram originadas em situações-

problema retiradas da realidade, podem ser matematizadas por meio da modelagem em uma 

perspectiva etnomatemática (ROSA; OREY, 2006). Assim, esse processo possibilita a 

complementaridade desses sistemas matemáticos com a etnomatemática no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática (ROSA; OREY, 2014b). 

 É importante ressaltar que as aproximações da modelagem matemática com as práticas 

etnomatemáticas são importantes para o entendimento, a compreensão, a tradução e a 

resolução dos problemas e fenômenos encontrados na matemática tradicional e que estão 

presentes no cotidiano. No entanto, a linearidade do currículo muitas vezes impede o 

desenvolvimento dessa proximidade (KLÜBER, 2007).  

Nesse direcionamento, a etnomatemática pode ser caracterizada como uma forma de 

entendimento do pensamento matemático desenvolvido pelos membros de grupos culturais 
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distintos enquanto a modelagem funciona como uma ferramenta que se torna importante para 

que esses possam atuar e agir no mundo (ROSA; OREY, 2003). 

Então, a etnomatemática precisa da modelagem para que os objetivos educacionais dos 

membros do grupo cultural em estudo possam ser alcançados. Assim, é importante que o 

processo de modelagem seja realizado com a utilização das matematizações desenvolvidas 

pelos membros desse grupo por meio do respeito e da valorização de sua cultura (ROSA; 

OREY, 2014b). 

De acordo com essa perspectiva, é importante enfatizar que “todos estão fazendo 

modelagem, cada grupo utilizando os recursos intelectuais e materiais próprios, isto é, a sua 

própria etnomatemática” (D’AMBROSIO, 2000, p. 142). Então, nesse processo, a matemática 

acadêmica tradicional e o sistema de pensamento matemático desenvolvido pelos membros de 

um determinado grupo cultural podem ser utilizados, simultaneamente, como abordagens 

pedagógicas no ensino e aprendizagem em matemática. 

Contudo, Rosa e Orey (2010a) afirmam que existem casos em que os pesquisadores e 

investigadores não conseguem elaborar um modelo de otimização ou de resolução dos 

problemas comuns à realidade dos membros de grupos culturais distintos. Nesse sentido, se 

houver interesse desses membros para que haja uma troca recíproca entre os conhecimentos 

matemáticos desenvolvidos em outros grupos culturais, a modelagem pode ser conduzida com 

base nos pressupostos da matemática acadêmica. 

Porém, existe a necessidade de que nesse processo, os membros desses membros não 

percam a sua identidade cultural e nem a sua autonomia nas maneiras de matematizarem a 

própria realidade e de se relacionarem com os membros de outros grupos culturais. Nesse 

sentido, Orey (2013) argumenta que o entendimento do como fazer matemática e a 

compreensão do processo de matematização desenvolvido pelos membros de diferentes 

grupos culturais podem ser obtidos por meio da utilização das ticas da modelagem. 

Essas ticas podem ser consideradas como as maneiras, os modos, as técnicas e os 

procedimentos utilizados pelos membros desses grupos, durante o processo de modelagem, 

para que possam explicar, conhecer, entender, compreender, lidar e conviver com a própria 

realidade com a utilização de situações-problema enfrentadas em seu cotidiano (OREY, 

2013). 
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1.4.      Etnomodelagem 

 

As dimensões da Etnomatemática e as técnicas de modelagem auxiliam e direcionam 

os pesquisadores, investigadores e educadores na valorização dos etnomodelos desenvolvidos 

pelos membros de grupos culturais distintos. Então, a abordagem pedagógica que conecta os 

aspectos culturais da matemática (Etnomatemática) aos aspectos da matemática acadêmica 

(Modelagem) é denominada de Etnomodelagem. Nesse sentido, a etnomodelagem busca por 

meio da utilização de técnicas etnomatemáticas e das ferramentas da modelagem traduzir 

situações-problema retiradas da realidade dos alunos (ROSA; OREY, 2010a). 

Por exemplo, os estudos conduzidos por Ascher (2002), Eglash (1999), Knijnik 

(1997), Orey (2000), Rosa e Orey (2009; 2013c) e Villa-Ochoa e Berrío (2015) têm revelado 

uma diversidade de ideias, procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas pelos 

membros de grupos culturais distintos que podem estar relacionadas com a ação pedagógica 

da etnomodelagem. Esse contexto possibilita o desenvolvimento de uma concepção mais 

abrangente das práticas socioculturais da matemática com a utilização da etnomatemática e da 

modelagem (ROSA; OREY, 2010a). 

Essas pesquisas mostram que o conhecimento local desenvolvido pelos membros de 

grupos culturais distintos está relacionado com um conjunto de características matemáticas 

que estão implícitas nas ideias, nos procedimentos e nas práticas matemáticas que são 

distintas daquelas frequentemente estudadas nas instituições escolares. E esse conjunto de 

características do conhecimento matemático local pode ser traduzido por meio de um 

processo da etnomodelagem (ROSA; OREY, 2010a). 

Contudo, é importante ressaltar que o conhecimento matemático local é desenvolvido 

quando os membros de grupos culturais distintos têm a própria interpretação de sua cultura 

(abordagem êmica) em oposição à interpretação dos pesquisadores e investigadores 

(abordagem ética) (ROSA; OREY, 2012a). 

Então, de uma maneira conceitual, a etnomodelagem pode ser considerada como a 

intersecção entre a antropologia cultural, a etnomatemática e a modelagem matemática 

(ROSA; OREY, 2010a), pois é intermediada por questões de respeito e valor, dialogo e 

validação. A figura 3 mostra a etnomodelagem como uma intersecção entre esses três campos 

do conhecimento. 
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Figura 3: Etnomodelagem como uma intersecção entre três campos do conhecimento 

 
Fonte: Rosa e Orey (2010a) 

 

No entanto, é importante ressaltar que esses três campos do conhecimento não são 

disjuntos, pois os etnomodelos desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos 

podem se interagir por meio do dinamismo cultural. 

Nesse sentido, um dos objetivos da etnomodelagem é estudar os etnomodelos que são 

desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos, não excluindo os etnomodelos 

acadêmicos que são desenvolvidos nas instituições educacionais e que podem ser aprimorados 

por meio da perspectiva etnomatemática (ROSA; OREY, 2012a). 

De acordo com essa asserção, os conhecimentos etnomatemáticos e acadêmicos 

podem ser utilizados na prática pedagógica dos professores por meio de um processo 

dialógico com a utilização da modelagem (OREY; ROSA, 2014b). 

Outro fator importante relacionado com esse processo dialógico é a sua relação com a 

percepção e a valorização dos conhecimentos tácitos21 adquiridos pelos membros de grupos 

culturais distintos (ROSA; OREY, 2012a), pois existe a necessidade a adoção de uma “visão 

de matemática como algo presente na realidade concreta, sendo uma estratégia de ação ou de 

interpretação desta realidade, [então,] se está adotando o que caracterizamos como uma 

postura de etno/modelagem” (BASSANEZI, 2002, p. 208). 

                                                      

21
 Esse tipo de conhecimento está embebido na experiência pessoal, é subjetivo, contextualizado e análogo. 

Portanto, esse conhecimento é adquirido e acumulado através da vivência individual, pois envolve fatores 

intangíveis como crenças, perspectivas, percepções, sistemas de valores, ideias, emoções, normas, 

pressentimentos e intuições (ROSA; OREY, 2012b). 
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 Dessa maneira, existe a compreensão de que a modelagem matemática pode ser 

considerada como uma ação pedagógica para o Programa Etnomatemática, pois existe uma 

relação harmoniosa entre a prática pedagógica da modelagem e os conhecimentos 

etnomatemáticos presentes nos grupos culturais e nas comunidades (ROSA; OREY, 2013a). 

Assim, nessa abordagem, as técnicas e os procedimentos matemáticos utilizados na 

modelagem podem ser empregados na elaboração de etnomodelos necessários para a tradução 

das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos (ROSA; 

OREY, 2003). 

Nesse direcionamento, observa-se que tanto na Modelagem Matemática quanto na 

Etnomatemática existe a necessidade da contextualização das atividades curriculares para que 

os conhecimentos tácitos dos alunos sejam considerados na elaboração e contextualização de 

situações didáticas nas salas de aula (ROSA, 2010). Nesse contexto, a:  

(...) cotidianidade do sujeito não pode ser desconsiderada nem na 

Modelagem nem na Etnomatemática, pois tanto a contextualização como a 

cotidianidade são aspectos que atribuem significados aos saberes e fazeres 

dos indivíduos em uma determinada comunidade (KLÜBER, 2007, p. 98). 

 

Dessa maneira, é importante considerar as influências socioculturais no processo de 

etnomodelagem, pois muitos modelos matemáticos são formulados a partir de dados obtidos 

com estudos relacionados com a etnomatemática, pois propõem a redescoberta de sistemas de 

conhecimento desenvolvidos pelos membros desses grupos (ROSA; OREY, 2013b). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2015b) argumentam que a etnomatemática procura 

enfatizar a importância dos conhecimentos produzidos, difundidos e acumulados nas 

comunidades (êmicos) enquanto a etnomodelagem busca as aproximações entre os saberes 

matemáticos acadêmicos (éticos) por meio da modelagem (etnomodelagem). 

Essa abordagem mostra que a matemática é um empreendimento cultural, que está 

enraizada na tradição, pois os membros de cada grupo cultural desenvolvem sistemas de 

ideias matemáticas e modos de lidar com a realidade, como, por exemplo, a medição, a 

quantificação, a comparação, a classificação, a inferência e a modelagem. Essas técnicas são 

as ferramentas básicas utilizadas pela etnomodelagem para a tradução de uma determinada 

situação-problema entre as abordagens êmica e ética por meio do diálogo (ROSA; OREY, 

2015b). 

Assim, é importante esclarecer que quando esse conhecimento emprega as ideias e os 

procedimentos matemáticos desenvolvidos localmente por meio da utilização de etnomodelos, 

os pesquisadores, investigadores, educadores e alunos podem compreender a origem e a 
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natureza do conhecimento e das práticas matemáticas de uma maneira contextualizada por 

meio da utilização das abordagens Êmica, Ética e Dialógica. 

 

1.4.1. Abordagens Êmica e Ética 

  

As abordagens Êmica e Ética são utilizadas para buscar uma compreensão e/ou 

explicação abrangente dos etnomodelos matemáticos utilizados pelos membros de grupo 

culturais distintos. Essas abordagens tornaram-se elementos fundamentais para a análise 

cultural (ROSA; OREY, 2012a). 

Assim, de acordo com Rosa e Orey (2012a) os termos Êmico e Ético são provenientes 

da Antropologia, sendo propostos pela primeira vez pelo antropólogo Pike (1954), que se 

inspirou em duas analogias linguísticas, por meio das quais: 

1) Fonêmico está relacionado com a organização dos sons utilizados em um 

determinado idioma. Esses sons são localmente significativos. Assim, o estudo da 

abordagem fonêmica examina os sons produzidos em uma língua específica. 

 

2) Fonético está relacionado com os aspectos gerais dos sons possíveis produzidos em 

uma determinada língua. Nesse sentido, a fonética estuda as generalizações 

linguísticas a partir dos estudos fonêmicos de um idioma específico, pois busca a 

elaboração de uma ciência universal que aborde todas as línguas. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2012a) elaboraram uma analogia com relação à 

etnomodelagem, na qual é possível afirmar que a abordagem êmica estuda as práticas 

matemáticas desenvolvidas internamente pelos membros de grupos culturais distintos, sendo 

localmente significativas enquanto a abordagem ética estuda essas práticas de acordo com o 

referencial cultural dos observadores externos. 

Dessa maneira, os termos êmico e ético são utilizados como uma analogia entre os 

observadores de dentro (insiders) e os observadores de fora (outsiders). A abordagem ética 

refere-se à interpretação dos aspectos culturais de um determinado grupo a partir das 

categorias dos observadores externos como os pesquisadores. A perspectiva êmica procura 

compreender os aspectos culturais de um determinado grupo com base nas categorias 

desenvolvidas pelos membros dessa cultura (ROSA, 2015b). 
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Então, a perspectiva ética é a visão externa, dos observadores, que estão observando 

de fora, em uma postura transcultural
 22, comparativa e descritiva enquanto a perspectiva 

êmica é a visão interna, dos observados, que estão observando de dentro, em uma postura 

cultural própria, particular e prescritiva. Nesse sentido, a perspectiva ética significa a visão do 

eu em direção ao outro enquanto a perspectiva êmica significa a visão do eu em direção ao 

nosso (ROSA, 2015a). 

 

1.4.2. Abordagem Dialógica 

 

 O principal objetivo da abordagem dialógica é possibilitar a comunicação entre os 

membros de grupos culturais distintos por meio da realização de múltiplos diálogos 

simétricos23
 entre as abordagens êmica e ética para aprimorá-las em um direcionamento de 

respeito e valorização mútua (ROSA, 2015b). 

Essa abordagem parte de alguns pressupostos importantes para a etnomatemática e 

para a modelagem no desenvolvimento do processo da etnomodelagem, pois os 

procedimentos da etnomodelagem envolvem as práticas matemáticas desenvolvidas e 

utilizadas em diversas situações-problema enfrentadas no cotidiano dos membros de grupos 

culturais distintos. 

Assim, é importante destacar que o conhecimento matemático se origina das práticas 

que estão enraizadas nas relações culturais. Esse ponto de vista possibilita a exploração de 

ideias matemáticas distintas por meio da valorização e do respeito aos conhecimentos 

adquiridos quando os membros desses grupos interagem com o próprio ambiente (ROSA, 

2015a). 

                                                      

22
 Nesse estudo, transcultural é entendida como uma abertura de todas as culturas às características que as 

atravessam e ultrapassam, pois se procura observar tudo aquilo que está além, entre e através das culturas. 

Assim, a transculturalidade está além da interpretação de uma cultura por outra cultura, sendo que também não 

se restringe à fecundação de uma cultura por ou pela outra cultura, pois assegura a tradução das ideias, 

procedimentos e práticas de uma cultura para qualquer outra cultura por meio do sentido que une os diferentes 

grupos culturais. O modelo transcultural permite e torna possível o diálogo entre as mais diferentes culturas, pois 

tem como objetivo principal impedir a sua homogeneização (NICOLESCU, 1999). 

23
 O diálogo simétrico é um tipo de comunicação bidirecional na qual os membros de grupos culturais distintos 

têm direito a voz, sem que haja predominância dos membros de um determinado grupocultural sobre os outros. 

Nesse tipo de diálogo ocorre a socialização das ideias e do conhecimento préviamente adquirido, que pode gerar 

uma mudança comportamental nos membros desses grupos por meio do desenvolvimento de ações 

transformadoras na sociedade (FREIRE, 1996). 
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Nesse sentido, é importante que os etnomodeladores propiciem o desenvolvimento de 

diálogos simétricos, uma comunicação franca, aberta, que exigirá dos membros desses grupos, 

o desenvolvimento do conhecimento da arte ou da técnica de explicar, de compreender, de 

entender, de interpretar, de relacionar, de manejar e lidar com o entorno sociocultural. 

Contudo, para que se possa estabelecer um diálogo com os membros de outros grupos 

culturais, é preciso respeito, solidariedade e cooperação (SCANDIUZZI, 2009). 

De acordo com Rosa (2015b), esse processo envolve uma interação dialógica dinâmica 

entre dois sistemas de conhecimentos distintos por meio do qual existe a necessidade de que 

os membros de grupos culturais distintos entendam e compreendam a maneira como as ideias, 

as noções, os procedimentos e as práticas matemáticas estão conectados às realidades locais. 

Nesse sentido, na abordagem êmica, os etnomodeladores se concentram em sua própria 

cultura, sendo que empregam métodos prescritivos e qualitativos que podem direcioná-los 

para o estudo das práticas matemáticas de interesse ético (ROSA; OREY, 2012a). 

Em contrapartida, é importante que os etnomodeladores sejam conscientes quando 

elaborarem afirmações sobre os aspectos universais ou éticos do conhecimento matemático, 

para redigir as suas observações e declarações de maneira abstrata, pois, em muitos casos, 

esses profissionais estão desvinculados do grupo cultural que está sendo estudado (ROSA; 

OREY, 2012a). 

Dessa maneira, a abordagem dialógica utiliza a abordagem êmica para auxiliar na 

explicitação das concepções e das percepções internas sobre as práticas matemáticas 

cotidianas enquanto a abordagem ética propicia um enquadramento teórico e determinístico 

dos efeitos da cultura sobre o desenvolvimento matemático presente nessas práticas. 

Similarmente, a etnomodelagem pode ser considerada como um: 

(...) processo de aprendizagem no qual os professores favorecem uma análise 

crítica das múltiplas fontes de conhecimento em diversos estilos de 

aprendizagem. [No qual] o conhecimento adquirido é centrado, localizado, 

orientado e fundamentado no perfil cultural dos alunos, [permitindo] equipa-

los para serem cidadãos produtivos local e globalmente. (ROSA; OREY, 

2012a, p. 877). 

 

De acordo com essa asserção, a proposta dialógica se apresenta como um conceito 

alternativo, que possibilita um diálogo entre os conhecimentos ético e êmico, que é 

direcionado para a implementação da etnomodelagem. Então, é importante dissertar sobre o 

significado dos etnomodelos para justificar a necessidade de sua elaboração, para que assim, 
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se possa entender e compreender o conhecimento matemático expresso tacitamente nas 

práticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. 

 

1.5.      Etnomodelos 

 

 De uma maneira geral, um modelo matemático pode ser considerado como “um 

conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto 

estudado” (BASSANEZI, 2002, p. 20). Contudo, muitos modelos são formulados a partir dos 

dados obtidos com estudos relacionados com a etnomatemática, que propõem a redescoberta 

de sistemas de conhecimento desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. 

Esses modelos são denominados de etnomodelos, que são unidades de informação que 

compõem a representação dos sistemas retirados da realidade desses membros (ROSA, 

2015a). Nesse sentido, os etnomodelos são representações gerais que podem ser considerados 

como artefatos culturais que podem ser utilizados no entendimento e na compreensão da 

realidade de grupos culturais específicos (ROSA; OREY, 2009). 

Por exemplo, Gerdes (1997) e os seus alunos estudaram as construções retangulares 

que compunham as fundações de casas em Moçambique, no continente africano. Os 

resultados desse estudo mostraram que os membros de um determinado grupo cultural 

africano utilizam bambus e cordas como instrumentos de construção das fundações dessas 

casas. 

Nesse sentido, Rosa (2013) argumenta que os construtores colocam, no chão, duas 

varas de bambu que possuem o mesmo comprimento e também utilizam duas varas mais 

curtas do que as anteriores e que têm comprimentos iguais. Posteriormente, as varas são 

movidas até que consigam determinar um quadrilátero. Com o auxílio de uma corda, essa 

figura é ajustada para que as diagonais tenham comprimentos iguais. Então, com a utilização 

dessa figura, duas linhas diagonais são desenhadas para determinar a base retangular da casa. 

A figura 4 mostra esse processo de construção da base da casa. 

Figura 4: Processo de construção da base retangular da casa 

 
Fonte: Rosa (2013, p. 10) 
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É importante ressaltar que, nessa construção, os ângulos retos somente aparecem 

quando a base retangular da casa é finalizada. O conhecimento matemático escondido nessa 

prática é equivalente a dois conceitos da geometria euclicliana: a) se os lados opostos de um 

quadrilátero possuem o mesmo comprimento, então esse quadrilátero é um paralelogramo e b) 

se o paralelogramo possui diagonais congruentes, então o quadrilátero é um retângulo 

(ROSA, 2013). 

Esse processo revelou um conhecimento matemático escondido (êmico), que valorizou 

a cultura dos membros desse grupo no contexto educacional (ético), possibilitando a 

redescoberta e a exploração de aspectos etnomatemáticos presentes no cotidiano dos alunos 

por meio de modelos (ROSA; OREY, 2003), que podem ser considerados como etnomodelos. 

O quadro 1 mostra as abordagens êmica e ética que fundamentam a elaboração dos 

etnomodelos. 

Quadro 1: Abordagens êmica e ética que fundamentam a elaboração dos etnomodelos 

 

Abordagem Êmica 

 

Abordagem Ética 

 

Perspectiva dos nativos (internos) Perspectiva dos observadores (externos) 

Visão local (interna) Visão global (externa) 

Tradução prescritiva Tradução descritiva 

Cultural Analítico 

Estruturas mentais Estruturas comportamentais 

Transcrição cultural  Transcrição acadêmica 

Fonte: Rosa e Orey (2012a, p. 867) 

 

Nesse sentido, os etnomodelos são representações consistentes com o conhecimento 

socialmente construído e compartilhado pelos membros desses grupos culturais (ROSA; 

OREY, 2012a). Assim, os “etnomodelos auxiliam a vincular o desenvolvimento das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos com o seu patrimônio 

cultural” (ROSA, 2015b, p. 136). 

De acordo com esse contexto, no processo de etnomodelagem, os etnomodelos podem 

ser classificados como êmico, ético e dialógico. 

1.5.1. Etnomodelos Êmicos 

 

 Os etnomodelos êmicos podem ser considerados como representações que são 

desenvolvidas pelos próprios membros de grupos culturais específicos, pois estão baseadas 

em concepções matemáticas enraizadas nos aspectos culturais desse grupo, como, por 

exemplo, religião, vestimentas, ornamentos, arquitetura e estilos de vida. 
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Dessa maneira, os etnomodelos estão fundamentados em ideias, procedimentos e 

características que são importantes para os indivíduos que desenvolveram práticas 

matemáticas para os sistemas retirados da realidade dos que estão sendo modelados (ROSA; 

OREY, 2012a). Por exemplo, Eglash (1999) apresenta um exemplo de etnomodelo êmico que 

está relacionado com a escultura de marfim confeccionada pelos membros da tribo de 

Mangbetu, no Zaire. A figura 5 mostra uma escultura de marfim decorativa Mangbetu. 

Figura 5: Escultura de marfim decorativa Mangbetu 

 
Fonte: Eglash (1999, p.62) 

 

A escultura de marfim Mangbetu é composta por quatro cabeças similares, cujos 

tamanhos são reduzidos de baixo para cima, mostrando a existência de um padrão geométrico 

subjacente a esse artefato cultural (ROSA; OREY, 2013b). A figura 6 mostra a estrutura 

subjacente da escultura de marfim Mangbetu. 

Figura 6: Estrutura matemática subjacente à escultura de marfim 

 
Fonte: Eglash (1999) 

 

Dessa maneira, a análise geométrica da escultura de marfim mostra a sequência de 

quadrados reduzidos que pode ser construída por meio de um processo iterativo que bissecta 

um quadrado para determinar o comprimento do lado do quadrado seguinte. Nesse sentido, 

Eglash (1999) argumenta que, culturalmente e históricamente, os construtores dessa escultura 

possuem um pensamento matemático avançado que modela a confecção desse ornamento. 
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Assim, os membros desse grupo cultural específico desenvolveram os seus 

etnomodelos com o principal objetivo de aprimorar esse processo iterativo que, 

possivelmente, desempenhou um papel religioso relevante para os membros da cultura 

Mangbetu. Nesses tipos de etnomodelos êmicos há a predominânica da utilização de 

conhecimentos locais, que estão culturamente enraizados nessa cultura. 

 

1.5.2. Etnomodelos Éticos 

 

Os etnomodelos éticos são elaborados de acordo com a visão dos observadores 

externos aos sistemas que estão sendo retirados do cotidiano, cujas ideias, procedimentos e 

práticas estão sendo modelados. Então, esses etnomodelos representam a maneira como os 

modeladores externos imaginam que os sistemas retirados da realidade local funcionam. 

Nesse sentido, os etnomodeladores utilizam técnicas de comparação das práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos com a utilização de definições e 

categorias métricas comuns (OREY; ROSA, 2013a). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2015b) argumentam que uma conversa durante a 

realização de uma trilha de matemática pode desencadear uma discussão referente aos 

conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula. Nesse sentido, uma caminhada com 

alunos nessa trilha na Rua Alvarenga, em Ouro Preto, Minas Gerais, promoveu uma discussão 

relacionada com o tipo de curvas que foi utilizado na construção do muro do Colégio 

Arquidiocesano. A figura 7 mostra as curvas do muro Colégio Arquidiocesano em Ouro 

Preto. 

Figura 7: Curvas no muro do Colégio Arquidiocesano 

 
Fonte: Orey e Rosa (2013c) 

 

Então, durante a realização dessa trilha, a observação dos detalhes arquitetônicos do 

muro transformou-se em uma exploração matemática relacionada com exponenciais, 

parábolas e catenárias, sendo que os alunos foram capazes de elaborar etnomodelos que 
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relacionassem as funções dessas curvas com os padrões matemáticos encontrados nesse muro 

(OREY; ROSA, 2013c). 

Assim, os alunos elaboraram um etnomodelo exponecial, um parabólico e um para a 

catenária com a utilização de pontos que foram selecionados na curva escolhida e, em 

seguida, as suas coordenadas foram calculadas e os valores foram determinados para cada 

coordenada (OREY; ROSA, 2013c). A figura 8 mostra a curva selecionada no muro do 

Colégio Arquidiocesano. 

Figura 8: Curva selecionada no muro do Colégio Arquidiocesano 

 
Fonte: Orey e Rosa (2013c) 

 

Após a análise dos dados coletados na atividade foram elaborados etnomodelos éticos, 

nos quais os alunos concluíram que as curvas do muro do Colégio Arquidiocesano se 

aproximam de catenárias. A figura 9 mostra os gráficos resultantes dos três etnomodelos 

éticos que foram elaborados pelos alunos. 

Figura 9: Gráficos resultantes dos etnomodelos éticos elaborados 

 
Fonte: Orey e Rosa (2013c) 

 

Nesse exemplo, os alunos elaboraram etnomodelos éticos para representar 

matematicamente um sistema relacionado com as curvas do muro do colégio, neste sentido, 

Orey e Rosa (2013c) reforçam que esses construtos éticos são as descrições de ideias, 

procedimentos e práticas expressas em termos matemáticos das categorias que são 
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consideradas significativas e apropriadas pela comunidade de observadores (externos) como 

os professores e os alunos e que são fundamentais no processo de valorização do patrimônio 

cultural envolvido.  

 

1.5.3. Etnomodelos Dialógicos 

 

A abordagem dialógica está fundamentada no argumento de que a compreensão da 

complexidade dos fenômenos matemáticos somente é verificada no contexto do grupo cultural 

no qual esses fenômenos foram desenvolvidos. 

Então, nesses etnomodelos, a abordagem êmica procura compreender uma 

determinada prática matemática a partir da observação da dinâmica cultural interna local e das 

relações dos membros do grupo cultural com o meio-ambiente no qual estão inseridos. Por 

outro lado, a abordagem ética proporciona um contraste transcultural, que emprega 

perspectivas comparativas com a utilização de conceitos da matemática acadêmica. 

Assim, o principal objetivo da utilização de etnomodelos dialógicos é a tradução de 

uma determinada prática matemática, que é desenvolvida pelos membros de grupos culturais 

distintos (insiders) para que os observadores externos (outsiders) possam observar e explicar 

essa prática matemática globalmente (holisticamente). 

Então, na abordagem dialógica, a abordagem êmica procura esclarecer as distinções 

culturais internas enquanto a abordagem ética visa estudar a objetividade dos observadores 

externos com relação às práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de um 

determinado grupo cultural. 

Por exemplo, a geometria plana e espacial é inerente no formato da cabana Tipi que é 

utilizada para simbolizar o universo em que viviam os povos das planícies norte americanas. 

Na linguagem Sioux, o termo Tipi se refere a uma cabana cônica utilizada como moradia 

pelos povos indígenas das pradarias da América do Norte (OREY, 2000). 

Assim, para que possam suportar a vida difícil das planícies, esses indígenas utilizam 

uma fundação tripé para a construção da cabana Tipi, esta fundação tripé que se aproxima do 

formato de um triângulo equilátero é mais resistente para a sua base do que uma fundação 

quadripé (OREY, 2000). A figura 10 mostra a fundação tripé da cabana Tipi. 
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Figura 10: Base tripé da cabana Tipi 

 

Fonte: Orey (2010) 

A base trípode da cabana Tipi tem a vantagem de proporcionar uma estrutura estável, 

pois suporta ventos fortes e climas variáveis, que prevalecem na região das grandes planícies 

dos Estados Unidos. Esses indígenas Sioux também determinam o centro da base circular da 

cabana Tipi utilizando o triângulo formado pela base trípode. 

O centro dessa cabana Tipi não é determinado apenas por necessidade ou estética, mas 

porque possui poder e santidade (OREY, 2000). A figura 11 mostra a determinação do centro 

da base circular da cabana Tipi. 

Figura 11: Determinação do centro da base circular da cabana Tipi 

 

Fonte: Rosa e Orey (2013c, p. 85-86) 

 

É importante ressaltar que no decorrer da história, os povos nômades das pradarias 

norte-americanas têm observado que a fundação tripé da cabana Tipi parece estar 

perfeitamente adaptada ao ambiente hostil em que estão inseridos (OREY, 2000). Nesse 

sentido, pode-se afirmar que os indígenas Sioux têm uma compreensão de conceitos básicos 
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da geometria plana, como por exemplo, os triângulos e as suas características e propriedades 

geométricas, o que evidencia a utilização de um tipo de conhecimento matemático êmico 

(ROSA; OREY, 2012a).  

Nesse contexto, Rosa e Orey (2012a) argumentam que, na abordagem dialógica, a 

observação êmica busca a compreensão da prática matemática para a construção da cabana 

Tipi a partir da perspectiva da dinâmica cultural interna do povo Sioux (local, insider) e de 

sua relação com o meio ambiente no qual estão inseridos. Por outro lado, a observação ética 

proporciona um contraste transcultural, que emprega perspectivas comparativas com a 

utilização de conceitos utilizados na matemática acadêmica. 

Dessa maneira, Rosa (2015) afirma que a abordagem dialógica tem como objetivo 

realizar a tradução desse fenômeno para o entendimento daqueles que possuem outra 

bagagem cultural para que, assim, possam compreender e explicar essa prática matemática a 

partir do ponto de vista dos observadores externos (globais, outsiders). Nesse sentido, a 

perspectiva êmica esclarece as intrínsecas distinções culturais enquanto que a perspectiva 

ética procura a objetividade dos observadores externos sobre essa cultura. 

 

1.6.      Conceituando Funções 

 

O estudo de funções se encontra vinculado com a realização de atividades cotidianas, 

como, por exemplo, as compras em um supermercado, as passagens de ônibus e os 

deslocamentos em táxis. Assim, muitas grandezas que estão presentes no dia-a-dia se 

relacionam de maneira especial. Por exemplo, ao abastecer um veículo no posto de 

combustíveis, o valor a ser pago depende da quantidade de litros colocados no tanque. Então, 

o preço a ser pago está em função da quantidade de litros. 

Dessa maneira, o estudo das funções é um dos conteúdos matemáticos da Educação 

Básica mais importante para serem aprendidos e apreendidos pelos alunos, pois o seu 

entendimento pode estabelecer relações com outros conceitos matemáticos cotidianos. 

Nesse sentido, as funções se relacionam diretamente com o estudo da álgebra, 

podendo, também, ser aplicada no entendimento e na compreensão dos fenômenos estudados 

em diversas áreas do conhecimento, além disso, diversas funções se relacionam com os 

conceitos de proporcionalidade direta e indireta que estão presentes em diversas situações 

práticas. 
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De maneira geral, atualmente, a conceituação matemática de função possui a seguinte 

definição: Dados dois conjuntos A e B não vazios, função é uma relação que associa a cada 

elemento x pertencente a A, um único, e somente um, elemento y pertencente a B. 

Embora, partindo de um ponto de vista estritamente matemático, essa definição esteja 

desvinculada da realidade as funções desempenham um papel importante no desenvolvimento 

da sociedade e a sua presença na educação escolar torna-se cada vez mais necessária para a 

evolução científica, além de contribuir para a produção de novos saberes. 

A relevância de seu estudo pode ser justificada pelo fato de que o conceito de funções 

estabelece relações com vários outros conceitos matemáticos e pode ser aplicado no estudo de 

fenômenos em diversos campos do conhecimento. 

Historicamente, o desenvolvimento do conceito de função ocorreu de maneira lenta, 

sendo que foram necessários alguns séculos para que esse conteúdo evoluísse para a forma 

como se apresenta nos currículos matemáticos atuais. 

Contudo, apesar de não haver um consenso em relação à época em que as primeiras 

ideias de função se originaram, o desenvolvimento de sua noção intuitiva teve início com as 

tentativas da humanidade para entender, compreender e descrever os fenômenos naturais que 

enfrentavam no cotidiano (PONTE, 1990). No entanto, outros fatores propiciaram o 

desenvolvimento do pensamento funcional, como por exemplo, aqueles relacionados com 

questões de comércio (RORATTO, 2009). 

Assim, no decorrer da história, a conceituação de funções se iniciou com a noção 

intuitiva de grandezas proporcionais que estavam relacionadas com as diversas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, as grandezas físicas em acústica e astronomia 

(YUSHKEVICH, 1970). 

Nesse contexto, na Antiguidade, ocorreram alguns casos de dependência entre duas 

quantidades, sem que houvesse, no entanto, um destaque para as noções gerais de quantidades 

variáveis e também para uma definição formalizada da noção de funções que emergiram do 

estudo de situações cotidianas. Assim, nesse período, pode-se notar um primeiro esboço dos 

conceitos de função, que foram realizados de maneira incipiente e intuitiva por meio de 

tabelas (WUSSING, 1998). 

Assim, na Idade Média, as noções funcionais foram expressas sob a forma geométrica 

e mecânica, pois cada caso concreto de dependência entre duas quantidades eram 

representadas preferencialmente através de um gráfico ou por uma descrição verbal. Por 

exemplo, até o século XI, o desenvolvimento do pensamento funcional estava restrito às 
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descrições qualitativas de fenômenos e relações numéricas expressas em tabelas (RORATTO, 

2009). 

Na Idade Moderna começaram a prevalecer as expressões analíticas no estudo de 

funções. Assim o final do século XVII foi um momento intenso e marcante para o 

desenvolvimento da conceituação de função com as tentativas do estudo de diversos 

fenômenos naturais (OLIVEIRA, 2012). Esse período lançou a base para o desenvolvimento 

posterior de uma teoria das funções, para o desenvolvimento da trigonometria, para a 

evolução dos logaritmos e também para o surgimento da álgebra simbólica (YUSHKEVICH, 

1970). 

Na Idade Contemporânea, o conceito de função resultou de investigações científicas 

que foram realizadas no decorrer da história. Por exemplo, em 1837, Dirichlet (1805-1859) 

desvinculou o conceito de função de sua representação analítica. Atualmente, a função é 

definida como “uma correspondência entre duas variáveis, tal que a todo valor da variável 

independente se associa um e um só valor da variável dependente” (PONTE, 1990, p. 4). 

Contudo, nas primeiras décadas do século XX, houve a argumentação sobre a 

necessidade do estudo das funções comporem o currículo escolar como um conteúdo 

matemático importante para o ensino secundário. De acordo com essa abordagem, os alunos 

poderiam estudar a natureza algébrica das funções visando generalizar o seu conceito e aplicá-

lo na resolução de problemas e situações da vida real e de outras ciências (PONTE, 1990). 

Então, o processo evolutivo do pensamento funcional pode possibilitar maneiras 

distintas de compreensão do mundo atual. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de 

uma correspondência entre os conceitos de função estudadas na escola com as ideias e noções 

de funções utilizadas no cotidiano (OLIVEIRA, 2012). 

Dessa maneira, é importante que os professores propiciem para os alunos 

oportunidades de contextualização dos conceitos de função, pois o estudo desse conteúdo 

possibilita que os alunos adquiram a “linguagem algébrica como a linguagem das ciências, 

necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações-problema, 

construindo modelos descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da 

própria matemática” (BRASIL, 2002, p. 121). 

Nesse contexto, os pressupostos dos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio 

(BRASIL, 1999) estabelecem a importância do ensino de funções para: 

(...) garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito 

de função em situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade 

de situações-problema de matemática e de outras áreas, o aluno pode ser 

incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções 
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para construir um modelo para interpretação e investigação em Matemática 

(BRASIL, 1999, p. 257) 

 

De acordo com essa asserção, o conhecimento matemático é necessário para a 

compreensão de uma diversidade de situações da vida cotidiana, servindo, também, como 

instrumento de investigação e apoio para outros campos do conhecimento. Então, os 

parâmetros curriculares ressaltam que é importante: 

(...) aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e 

relacionada a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de 

competências e habilidades que serão essencialmente formadoras, à medida 

que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o 

para compreender e interpretar situações, para se apropriar de linguagens 

específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar 

decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias a sua formação. 

(BRASIL, 1999, p. 111). 

Similarmente, de acordo com os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 

1999), é importante que o processo de ensino e aprendizagem de funções possibilite a 

exploração da abordagem interdisciplinar desse conteúdo por meio da realização de conexões 

internas à própria Matemática e com outras áreas do conhecimento. Essa abordagem possui 

um papel importante que auxilia os alunos na descrição e no estudo do comportamento dos 

fenômenos que ocorrem em seu cotidiano por meio da leitura, da interpretação e da 

construção de gráficos. 

 

1.7.      Conceituando a Re-significação 

 

Re-significar denota o fornecimento ou a atribuição de um novo significado a uma 

palavra, às experiências vivenciadas, a um objeto, a um espaço qualquer ou a uma 

manifestação cultural. Então, a re-significação pode ser entendida como a capacidade de 

enfrentar de uma maneira simples as situações que antes poderiam ser complicadas para que 

se possa determinar uma nova maneira para fornecer um novo sentido àquilo que está 

formatado no sistema de valores e crenças dos indivíduos. 

Nesse processo, atribui-se um novo significado a alguma experiência, pois o prefixo re 

significa de novo ou novamente, que auxilia os indivíduos na modificação do filtro pelo qual 

percebem os acontecimentos cotidianos. Então, a re-significação pode ser concebida como um 

processo de construção de (novos) significados e (novas) interpretações sobre o que se faz, o 

que se diz e o que se sabe. Esse processo é intersubjetivo, pois se transforma em um espaço de 
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troca, de partilha e de re-significação mútua de experiências, saberes, conhecimentos, 

vivências e práticas (JIMÉNEZ-ESPINOSA, 2002). 

Re-significar denota, também, a mudança de um determinado ponto de vista conceitual 

em relação ao qual uma determinada situação é experienciada para colocá-la em outro 

enquadramento que encaixa os fatos da situação concreta, alterando, assim, o seu significado, 

re-significando-o. Dessa maneira, a re-significação é um método utilizado para que os 

indivíduos possam atribuir um novo significado aos acontecimentos por meio da mudança de 

sua visão de mundo, percebendo-os de maneira agradável, proveitosa e eficiente, pois revisa 

ou procura uma nova visão para aprofundar os conhecimentos através da busca de novos 

paradigmas. 

Então, ressalta-se que re-significar está relacionado com a associação de diferentes 

conhecimentos, pois providencia alternativas que visam um bem maior e que procuram abrir 

novos horizontes por meio da aceitação e, principalmente, da ação transformadora das 

mudanças. O processo de re-significação pode modificar as noções prévias dos alunos sobre o 

conceito de função sem a necessidade de sua memorização, pois estimula a reflexão e a 

análise das elaborações mentais, possibilitando um processo contínuo de autoavaliação 

discente. Essas modificações destacam a necessidade da valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos e do ensino de conceitos matemáticos adquiridos anteriormente 

(PIMENTA; LIMA, 2008). 

Por conseguinte, os alunos por meio do contato com indivíduos mais experientes 

(professores, profissionais da área e interessados no assunto) podem re-significar o 

conhecimento através das reinterpretações de informações apresentadas por meio de sua 

interiorização quando se torna verdadeiro para si, passando a utilizá-lo como instrumentos de 

ação para que possam transformar o mundo em que vivem. 

A concepção de re-significar está relacionada com o processo de atribuir um novo 

sentido ou significado para as experiências e vivências, modificando o contexto ou o conteúdo 

de maneira que um significado positivo e construtivo possa ser aplicado em novas 

experiências. Assim, a finalidade da re-significação é alterar e complementar o significado 

anteriormente dado a um determinado conceito. 

O significado de todo acontecimento depende do filtro pelo qual os indivíduos o veem. 

Quando se muda o filtro, altera-se o significado e, então, pode-se aprender a pensar e sentir de 

outro modo os fatos da vida, perceber novos pontos de vista ou considerar outros fatores. Re-

significar é uma habilidade que os indivíduos têm para atribuir um significado positivo e 

satisfatório para um acontecimento diário. Esse é um movimento que desenvolve a capacidade 

http://www.achando.info/ressignificar
http://sinonimo.achando.info/maneira
http://sinonimo.achando.info/positivo
http://sinonimo.achando.info/construtivo
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dos indivíduos compreenderem as circunstâncias de sua vida. Similarmente, quando o 

significado se modifica, os indivíduos também mudam a sua maneira de agir. 

Re-significar pode ser considerado como um complexo esquema de crenças e valores 

inquestionáveis que os indivíduos utilizam quando querem inferir novos significados. Se 

qualquer parte do significado é mudado (re-significado), então, o conceito que é inferido 

também é alterado. Em concordância com Watzlawick, Weakland e Fisch (1974), re-

significar objetiva a modificação do entendimento conceitual que se tem sobre um 

determinado objeto por meio da introdução de novas interpretações em relação à sua 

conceituação. 

Então, Philips (1999) afirma que para que se possa re-significar conceitos, existe a 

necessidade de se reformular os fatos e os fenômenos de acordo com os filtros de inferência 

que os indivíduos utilizam nesse processo. De acordo com Jiménez-Espinosa (2002), a re-

significação pode ser concebida como um processo de construção de novos significados e 

novas interpretações sobre tudo o que se sabe, faz e diz. 

Os fatores externos provocam reações nos indivíduos, possibilitando-lhes identificar o 

seu significado. Contudo, se os indivíduos pensam sobre esses fatores de outra maneira, então, 

desenvolverão respostas diferentes para esses estímulos. Assim, a capacidade de pensar sobre 

os acontecimentos por meio de uma variedade de maneiras constrói um espectro de 

entendimento. Contudo, nenhum desses caminhos é realmente verdadeiro, pois são 

simplesmente declarações sobre como os indivíduos os compreendem. 

Nesse sentido, os comportamentos e as experiências vivenciadas são apropriados se 

forem contextualizados de acordo com os seus significados e re-significados. Dessa maneira, 

re-significar está associado com o entendimento de que conteúdos e situações podem ser 

percebidos de maneiras diferentes (BANDLER; GRINDER, 1982).  

De acordo com Bandler e Grinder (1982), a re-significação contextual está relacionada 

com o entendimento sobre como os indivíduos elaboram um determinado significado de 

acordo com os ambientes físico, intelectual, cultural, histórico e emocional em que uma 

determinada situação ou fenômeno ocorre por meio do desenvolvimento de um padrão de 

pensamento que auxilia os indivíduos a valorizarem situações distintas. 

Assim, a criatividade e as inovações são elementos importantes para a re-significação 

de problemas e obstáculos em recursos e oportunidades para que a modificação de 

significados seja concretizada. Nesse sentido, pode-se re-significar um problema como uma 

oportunidade e, também, uma impossibilidade como uma possibilidade. A re-significação de 

conteúdos relaciona-se com a modificação de significados de uma determinada situação, que 
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permanece a mesma, porém, com o seu significado alterado (BANDLER; GRINDER, 1982). 

Nesse sentido, entende-se que re-significar é a percepção de uma determinada situação por 

meio de perspectivas múltiplas (GALLOS; JOSSEY-BASS, 2003). 

Esse estudo busca compreender os diferentes significados das representações dos 

alunos, nas relações existentes entre essas representações e em seu estudo reflexivo por meio 

da contemplação e utilização de seus diferentes tipos representacionais (BRASIL, 2002), 

como, por exemplo, a elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

Consequentemente, é importante que a: 

(...) matemática desempenhe (...) seu papel na formação de capacidades 

intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio 

dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana 

e a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares (BRASIL, 

1997, p. 29). 

 

 Nesse sentido, Watzlawick, Weakland e Fisch (1974) descrevem a re-signficação 

como uma reformulação que visa a alteração de uma definição conceitual ou de um ponto de 

vista em relação a uma situação que é experienciada pelos indivíduos para que possam 

entendê-la por meio de outras visões de mundo, modificando, assim, o seu significado. 

 Similarmente, a re-significação de saberes e práticas pode ser observada como um 

processo permanente na interação dialógica entre os diferentes saberes e práticas, como, por 

exemplo, os saberes experienciados em sala de aula, na prática pedagógica utilizados pelos 

professores nas escolas e nos aspectos teóricos utilizados pelos acadêmicos (JIMÉNEZ-

ESPINOSA, 2002). 

 Nesse estudo, a re-significação é considerada como um encontro de reavaliação e 

inclusão de novos pontos de vista sobre um significado anterior, que proporciona uma 

oportunidade para que novos conhecimentos possam ser utilizados para que os conceitos 

matemáticos sejam polidos com o objetivo de propiciar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos. 

 De acordo com esse contexto, para que o estudo das funções seja direcionado para a 

utilização de situações práticas e contextualizado, é importante que o seu conceito seja 

explicitado e re-significado (JIMÉNEZ ESPINOSA, 2002). Dessa maneira, o rigor 

matemático do conceito de funções deve ser discutido de maneira crítica e reflexiva para que 

os alunos possam realizar as suas escolhas fundamentadas em parâmetros que lhes tragam 

significado. Nesse direcionamento, o conceito de função ao se tornar explícito pode ser re-

significado a partir de um pensamento crítico diante do conhecimento que os alunos 

adquiriram sobre esse tema. 
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CAPÍTULO II 

 

EXPLORANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA EMBASADA NO 

ESTUDO MISTO 

 

O principal objetivo desse capítulo é descrever a metodologia utilizada nesse estudo, 

bem como mostrar as escolhas metodológicas realizadas pelo professor-pesquisador e pelo 

seu orientador. Esse capítulo contempla o paradigma que direcionou essa pesquisa, a 

contextualização da escola e da feira, a caracterização dos participantes e do feirante, o design 

da pesquisa, a triangulação dos dados, a instrumentalização e o processo de coleta, análise e 

interpretação dos dados fundamentados no estudo do método misto de pesquisa. 

 

2.1. Paradigma da Pesquisa 

 

O paradigma de uma pesquisa pode ser definido como um “conjunto articulado de 

postulados, de valores conhecidos, de teorias comuns e de regras que são aceitas por todos os 

elementos de uma comunidade científica num dado momento histórico” (COUTINHO, 2011, 

p. 9). Assim, um paradigma fornece uma estrutura conceitual que busca providenciar sentido 

para a realização de uma determinada investigação. 

A utilização de um paradigma específico para uma determinada investigação mostra 

como os pesquisadores percebem o mundo de uma maneira particular (BURRELL; 

MORGAN, 1979). Então, o paradigma pode ser considerado como uma "visão de mundo" 

(PATTON, 1990, p. 37) geral que proporciona uma concepção filosófica para os estudos a 

serem conduzidos (CRESWELL, 2010). 

Os paradigmas são relevantes porque mostram como os pesquisadores percebem o 

mundo em que estão inseridos. Por exemplo, em um processo de pesquisa, a crença que os 

pesquisadores possuem pode refletir a maneira como a investigação foi concebida, como os 

dados foram coletados e analisados e, também, como os resultados da investigação foram 

apresentados e interpretados (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, é importante que os pesquisadores reconheçam o seu próprio 

paradigma ou visão de mundo para que possa auxiliá-los na identificação de seu papel no 

processo de investigação, para a determinação do curso de sua pesquisa, bem como para que 

possam distinguir e utilizar outras perspectivas paradigmáticas (PATTON, 1990). 
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De acordo com esse contexto, a visão de mundo utilizada nesse estudo é o 

pragmatismo, pois esse paradigma de investigação considera que não existe uma realidade 

absoluta. Nesse sentido, a realidade deve ser compreendida por meio da utilização de 

diferentes métodos de investigação, como, por exemplo, o método misto (CRESWELL; 

PLANO CLARK, 2007), que foi adotado nessa pesquisa, pois fornece uma compreensão 

holística da problemática estudada. 

Consequentemente, os objetivos desse estudo também estão relacionados com a 

compreensão da importância das concepções culturais  para  a  elaboração  de  etnomodelos 

extraídos  das  práticas  cotidianas encontradas no contexto sociocultural do feirante, para a 

descrição das abordagens êmica, ética e dialógica da etnomodelagem que se manifestaram 

durante os encontros entre um grupo de alunos do segundo ano do ensino médio e um feirante 

e, também, para a verificação  das práticas matemáticas de um feirante para a sua utilização 

em sala de aula, cujo principal objetivo foi o desenvolvimento de uma ação pedagógica para a 

etnomodelagem. 

Nesse sentido, o paradigma sociocrítico também foi utilizado nesse estudo, pois 

possibilitou a compreensão sobre como o dinamismo cultural desencadeado no encontro de 

membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, os participantes desse estudo, um 

grupo de 38 alunos do segundo ano do ensino médio e um feirante acontece. 

De acordo com Mertens (2003), o paradigma sociocrítico emerge com o emprego do 

fator cultural e social para produção do conhecimento científico e matemático com o objetivo 

de auxiliar os alunos a modificarem e transformarem o mundo ao seu redor, visando a 

liberdade, a justiça e a democracia. 

  

2.2. Contextualização da Escola 

 

 Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual situada em uma cidade da 

região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A escolha dessa escola como lócus 

desta pesquisa está relacionada com a facilidade de o professor-pesquisador desenvolver este 

projeto, pois leciona a disciplina de matemática nessa instituição de ensino, que está situada 

em uma comunidade de classe média baixa e que atende vários bairros da cidade dentro de 

um raio de aproximadamente cinco quilômetros. 

Essa escola foi fundada em 07/05/1962, sendo que, atualmente, possui, 

aproximadamente, 1120 alunos matriculados nos turnos de manhã, tarde e noite e nas turmas 

do Ensino Fundamental II (do 6º ano ao 9º ano), Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) e EJA 
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(Ensinos Fundamental II e Médio). Para os alunos dessa escola também é oferecido a 

Habilitação Profissional no Curso Normal em Nível Médio.  

 A infraestrutura dessa escola é composta por uma quadra de esportes, uma sala de 

informática, uma sala com lousa digital e uma biblioteca que possui livros infantis, literários e 

didáticos e materiais didático-pedagógicos como jogos de tabuleiros e sólidos geométricos 

para utilização pelos alunos e professores.  

 

2.3.  Contextualização da Feira 

 

 Outro lócus para a realização dessa pesquisa foi uma feira tradicional que se localiza 

na região metropolitana de Belo horizonte. Essa feira funciona nesse mesmo local há mais de 

30 anos, sendo que, atualmente, cerca de 500 feirantes expõem e vendem os seus produtos, 

que estão relacionados com alimentação, bijuteria, artesanato, vestuário e hortifrutigranjeiro. 

 A feira funciona somente aos domingos, no horário das 7:00 horas às 15:00 horas, 

sendo que recebe públicos de várias localidades, inclusive de cidades vizinhas e de outros 

estados. Atualmente, de acordo com a sua administração, aproximadamente, 10 mil pessoas 

frequentam essa feira a cada domingo. 

 

2.4.  Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes dessa pesquisa foram 38 alunos cursando o segundo ano do ensino 

médio e um feirante, no entanto, ao longo dessa pesquisa foi utilizado o termo participante 

para referir apenas aos alunos enquanto o feirante foi referenciado como feirante. 

 

2.4.1.  Alunos  

 

 Os participantes24 dessa pesquisa foram 38 (100%) alunos, de uma turma do segundo 

ano do ensino médio de uma escola pública estadual situada na região metropolitana de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais. 

Os participantes desse estudo foram selecionados por meio de uma amostragem não 

probabilística, que é uma técnica de pesquisa utilizada para reunir informações sobre uma 

população, sem ter que medi-la em sua totalidade. Na amostra não probabilística, os 

                                                      

24
As informações sobre o breve perfil dos participantes desse estudo foram coletadas por meio das respostas 

dadas para algumas questões do questionário I (inicial).  
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participantes desse estudo foram selecionados por meio de métodos não aleatórios 

(TAYLOR-POWELL, 1998). Nesse sentido, o professor-pesquisador em conjunto com o seu 

orientador utilizaram a amostragens intencional e criteriosa como processos de seleção da 

população desse estudo. 

Na amostragem intencional, a seleção dos participantes foi baseada no conhecimento 

do professor-pesquisador sobre a população escolhida e, também, sobre o propósito do estudo. 

Na amostragem criteriosa, essa seleção se baseou no julgamento pessoal do professor-

pesquisador de que esses participantes poderiam fornecer informações substanciais sobre a 

problemática desse estudo. 

De acordo com Patton (1990), as amostragens intencional e criteriosa são úteis para a 

identificação e a compreensão da problemática do estudo que possuem informações ricas 

sobre os participantes, pois podem fornecer um componente qualitativo importante para a 

análise e a interpretação dos dados brutos coletados durante a condução do trabalho de campo 

desse estudo. 

Consequentemente, esses alunos foram selecionados como participantes desse estudo, 

pois o principal objetivo dessa pesquisa foi estudar o processo de re-significação do conceito 

de função. Nesse sentido, um convite foi estendido para esses alunos pra que participassem 

dessa pesquisa, pois haviam estudado matemática com o professor-pesquisador no ano escolar 

anterior. Dessa maneira, esse estudo foi desenvolvido com alunos do segundo ano, 

concluintes do primeiro ano do ensino médio, que tiveram um contato prévio com os 

conteúdos de função propostos na matriz curricular para esse ano escolar.  

Ressalta-se que dos 38 (100%) participantes, 18 (47,4%) são do gênero masculino 

enquanto 20 (52,6%) são do gênero feminino, sendo que a sua faixa etária está compreendida 

entre 15 e 18 anos. O quadro 2 mostra um detalhamento da faixa etária desses participantes. 

Quadro 2: Faixa etária dos participantes 

Idade (Anos) Quantidade (Alunos) Porcentagem 

15 4 10,5% 

16 28 73,7% 

17 4 10,5% 

18 2 5,3% 

Total 38 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Atentando para um dos objetivos desse estudo com relação à re-significação dos 

conceitos de função, os participantes foram questionados com relação ao ano que haviam 

concluído o 1º ano do Ensino Médio. A análise dos dados mostra que 34 (89,5%) 
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participantes concluíram o 1º Ano do Ensino Médio no ano de 2015, sendo que 4 (10,5%) o 

concluíram em 2014, 2012 e 2011. O quadro 3 mostra o ano em que os participantes 

concluíram o 1º ano do Ensino Médio. 

Quadro 3: Ano em que os participantes concluíram o 1º ano do Ensino Médio 

Ano de Conclusão Número de Participantes Porcentagem 

2015 34 89,5% 

2014 1 2,6% 

2012 1 2,6% 

2011 2 5,3 % 

Total 38 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 Essa análise também mostra que todos os 38 (100%) participantes estudaram o 

conceito de função em anos anteriores ao período letivo de 2016. 

Com relação à cidade de nascimento dos participantes, o quadro 4 mostra a sua 

naturalidade. 

Quadro 4: Naturalidade dos participantes 

Naturalidade Participantes Porcentagem 

Belo Horizonte, MG 12 31,6% 

Betim, MG 6 15,8% 

Contagem, MG 4 10,5% 

Ribeirão das Neves, MG 2 5,3% 

Mário Campos, MG 1 2,6% 

Salvador, BA 1 2,6% 

Ibirité, MG 2 5,3% 

São Paulo, SP 1 2,6% 

Brumadinho, MG 2 5,3% 

Serra, ES 1 2,6% 

Rio de Janeiro, RJ 1 2,6% 

Não responderam 5 13,2% 

Total 38 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A análise desses dados mostrou que 38 (100%) participantes residem com a sua 

própria família. 

Com relação à renda bruta mensal do grupo familiar, essa análise mostrou que 4 

(10,5%) participantes possuem uma renda de até 1 salário mínimo, 12 (31,6%) possuem uma 

renda entre 1 e 2 salários mínimos, 17 (44,7%) possuem uma renda entre 2 e 5 salários 

mínimos, 2 (5,3%) possuem uma renda superior a 5 salários mínimos enquanto 2 (5,3%) 
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participantes informaram que somente recebem a bolsa família. Ressalta-se que 1 (2,6%) 

participante não respondeu essa questão. 

Com referência à participação dos alunos na vida econômica da familia, a análise das 

respostas dadas à questão 4 do Questionário Inicial: Qual a sua participação na vida 

econômica do seu grupo familiar? mostrou que 24 (63,2%) dos participantes não trabalham e 

são sustentados por seus familiares, 10 (26,3%) trabalham e colaboram com a renda familiar, 

3 (7,9%) trabalham, mas não contribuem para o sustento familiar, enquanto 1 (2,6%) trabalha, 

mas recebe auxílio financeiro de seu grupo familiar. 

Uma informação importante que pode estar relacionada com o questionamento 

anterior refere-se à questão 8: Como a sua familia realiza as compras?,. Em sua análise 26 

(68,4%) participantes expressaram que realizam as compras com os familiares,  9 (23,7%) 

responderam que não participam das compras, pois somente uma pessoa da família é a 

responsável por esta atividade enquanto 3 (7,9%) afirmam que apenas a mãe ou o pai realizam 

as compras familiares. 

Interpretando os resultados das respostas dadas para essas duas questões, infere-se que 

apesar de 24 (63,2%) participantes admitirem não trabalhar e serem sustentados pela familia, 

16 (68,4%) acompanham os pais na realização das compras, demonstrando um interesse em 

participar das questões financeiras da família. 

 

2.4.2. Feirante 

  

 A escolha do feirante que participou dessa pesquisa foi realizada após uma conversa 

em que professor-pesquisador teve com esse participante há alguns anos. Nessa conversa, o 

professor-pesquisador se interessou pela experiência laboral desenvolvida durante as práticas 

de comercialização de verduras e legumes desse feirante. 

Nesse sentido, o professor-pesquisador procurou estudar as experiências vivenciadas 

por esse feirante durante o seu envolvimento direto com os conhecimentos matemáticos que 

adquiriu no exercício de seu trabalho e com isso foi elaborado o pré-projeto que 

posteriormente culminou no desenvolvimento dessa pesquisa. 

 O feirante tem 60 anos, estudou até o quarto ano e trabalha na feira desde o início da 

década de 1990, portanto, há aproximadamente 26 anos. Esse participante trabalha como 

feirante, pois não tem outra profissão e também, porque possui um maior rendimento do que 

trabalhar assalariado, recebendo somente o salário mínimo, que não seria suficiente para o 
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sustento de sua família. Atualmente, a sua renda líquida é de aproximadamente 3 (três) 

salários mínimos. 

Contudo, antes de se tornar feirante, esse participante trabalhava na roça com a lavoura 

de café e de cana, sendo que em sua juventude, também trabalhou durante seis meses em uma 

siderúrgica quando se mudou para a cidade de Contagem, em Minas Gerais, retornando, 

posteriormente para o campo. 

A sua família é composta por três filhos e sua esposa, sendo que o filho mais velho é 

casado e mora em outra cidade. Em certas ocasiões, o seu filho solteiro o auxilia na venda de 

mercadorias na feira, acompanhando-o e atualmente, em suas compras realizadas na CEASA-

MG, na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais. 

Esse participante comercializa mandioca, tomate, chuchu, quiabo, cebola, banana, 

inhame, milho verde, alface, couve, cebolinha, almeirão, agrião, espinafre, brócolis, coentro e 

mostarda em sua barraca. Dessas mercadorias, esse feirante cultiva em um terreno arrendado a 

mandioca, o quiabo, o inhame e as verduras de folha, sendo que a aquisição do restante dos 

produtos é realizada na CEASA-MG. 

Esse participante ressalta que compra somente mercadorias de boa qualidade, apesar 

de serem mais caras e ter prejuízo com algumas mercadorias, como, por exemplo, o tomate. 

Em sua opinião, os produtos que cultiva possuem boa qualidade, pois a colheita é realizada de 

uma maneira mais cuidadosa, sendo comercializadas no dia seguinte em que são colhidas. 

Para adquirir as mercadorias na CEASA-MG, esse participante utiliza uma caminhonete, 

contudo, quando não pode buscá-las, encomenda para os colegas da feira para realizarem essa 

compra. 

Como a feira é realizada somente aos domingos, durante a semana esse feirante 

trabalha com o cultivo de hortaliças em um terreno arrendado em uma chácara na cidade na 

qual reside, sendo que essas atividades semanais garantem o sustento diário de sua família. 

 

2.5.   Design da Pesquisa: Estudo do Método Misto de Pesquisa 

 

 Para a condução e o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o Estudo do Método 

Misto25, por meio do qual os empregos das abordagens quantitativa e qualitativa se integram 

possibilitando combinações que facilitam os processos de coleta, análise e interpretação dos 

dados (CRESWELL; PLANO CLARK, 2007). 

                                                      

25
 Mixed-Methods Study. 
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A utilização da metodologia do estudo misto é uma tendência crescente em Educação, 

principalmente, em Educação Matemática, pois a combinação de métodos qualitativo e 

quantitativo oferece uma alternativa para uma abordagem abrangente das problemáticas 

relacionadas com esse campo de estudo (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, considerando-se os instrumentos de coleta de dados que serão 

empregados durante a realização desse projeto, será utilizado o design de pesquisa QUAL + 

QUAN, que é um dos designs metodológicos adotados no método do estudo misto 

(CRESWELL; PLANO CLARK, 2007). Nesse design, as abordagens qualitativa e 

quantitativa foram complementares, permitindo uma visão holística dos resultados obtidos 

nessa pesquisa. 

Essa abordagem também permitiu uma complementaridade dos dados coletados e 

analisados para a obtenção de informações completas em relação às informações que foram 

levantadas durante a condução do trabalho de campo deste estudo. Assim, essa abordagem 

não seria possível se houvesse somente a utilização de um desses métodos de pesquisa 

(ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, o método misto combina as abordagens predeterminadas das 

pesquisas quantitativas com os métodos emergentes das investigações qualitativas, bem como 

utiliza as questões abertas e fechadas com a coleta de dados múltiplos para que sejam 

incluídas as análises estatísticas e textuais. 

Nesse caso, os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados com o emprego 

de observações abertas, dados censitários e entrevistas exploratórias e semiestruturadas 

(CRESWELL; PLANO CLARK, 2007). A figura 12 mostra os instrumentos de coleta de 

dados utilizados nessa pesquisa de acordo com método misto. 

Figura 12: Design do estudo misto 

 
Fonte: Adaptado de Creswell e Plano Clark (2007) 
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De acordo com esse contexto, o método do estudo misto foi utilizado desde o início 

dessa pesquisa e em todas as etapas necessárias para a sua elaboração, como, por exemplo, na 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, na organização das atividades propostas no 

registro documental, na construção das questões orientadoras da entrevista semiestruturada e 

do questionário e, também, na análise e interpretação de dados. 

 

2.5.1.  Pesquisa do Tipo Etnográfico 

 

 A etnografia é um tipo de pesquisa muito utilizado nos estudos antropológicos, pois 

esse tipo de abordagem se caracteriza principalmente por uma descrição densa da 

problemática de estudo. Nesse sentido, os etnógrafos imergem nas práticas culturais dos 

membros do grupo observado. Nessa concepção, a etnografia é um conjunto de técnicas 

utilizadas na coleta dos dados referentes aos valores, hábitos, crenças, comportamentos 

sociais e todas as descrições escritas referentes a essas técnicas (ANDRÉ, 1995). 

 Sob a perspectiva anterior, observando os objetivos propostos para essa pesquisa, 

optou-se por realizar durante a fase de coleta a pesquisa do tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995), 

pois esse tipo de abordagem possui objetivos direcionados para a ação pedagógica em sala de 

aula. Ressalta-se que esse tipo de pesquisa está “voltada para a educação, preocupando-se 

principalmente com o processo educativo” (ALVES, 2014, p. 93). 

Dessa maneira, a pesquisa do tipo etnográfico “se caracteriza fundamentalmente por 

um contato direto do pesquisador [alunos] com a situação pesquisada, [e] permite reconstruir 

os processos e as relações que configuram a experiência escolar diária” (ANDRÉ, 1995, p. 

34). 

 Consequentemente, com o objetivo de realizar uma visita à feira, os alunos tiveram a 

oportunidade de coletar dados de acordo com uma abordagem do tipo etnográfico, fornecendo 

assim, uma leitura da realidade vivenciada nesse ambiente cultural específico. 

Assim, nessa pesquisa, a combinação dos diversos instrumentos de coleta de dados e 

também as descrições escritas pelos participantes durante a visita à feira forneceram 

elementos importantes para o processo analítico e interpretativo dos dados.  

 

2.6.  Triangulação dos Dados Qualitativos e Quantitativos 

 

A triangulação dos dados é um dos tipos de análise presentes no método de estudo 

misto. Então, durante a análise dos dados, a triangulação auxiliou o professor-pesquisador a 
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“comparar e contrapor diretamente os resultados estatísticos quantitativos com os resultados 

qualitativos” (CRESWELL; PLANO CLARK, 2007, p. 62) para a determinação dos 

resultados validados nessa etapa da pesquisa. 

Neste estudo, a triangulação dos dados tem papel fundamental, pois foi utilizada para 

verificar a convergência e a corroboração dos dados coletados, analisados e interpretados com 

relação à problemática abordada. Dessa maneira, as fontes de triangulação de dados utilizados 

nesse projeto foram dois questionários, aplicados no início e no término da pesquisa de 

campo, o registro documental das atividades em etnomodelagem, o diário de campo do 

professor-pesquisador, o seminário em sala de aula e a entrevista semiestruturada com o 

feirante. 

A figura 13 mostra a triangulação dos instrumentos que foram utilizados na coleta, na 

análise e na interpretação dos dados.  

 

Figura 13: Triangulação dos instrumentos de coleta de dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Assim, a triangulação foi utilizada para garantir a complementaridade dos dados 

qualitativos e quantitativos coletados, analisados e interpretados nesse estudo. 

 

2.7.  Coleta dos Dados Qualitativos e Quantitativos 

 

O método de estudo misto requer a utilização de vários instrumentos de coleta de 

dados para que o professor-pesquisador possa obter as informações qualitativas e quantitativas 

necessárias para que os resultados obtidos durante a condução deste estudo pudessem ser 

melhores analisados e interpretados. 
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Um dos principais objetivos deste procedimento metodológico foi validar os 

resultados obtidos neste estudo por meio da triangulação dos dados e das teorias discutidas na 

fundamentação teórica abordada na revisão de literatura. 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio dos seguintes 

instrumentos: 

a) Questionários Inicial e Final 

b) Diário de campo do professor-pesquisador 

c) Registro Documental das Atividades em Etnomodelagem 

d) Seminário em Sala de Aula 

e) Entrevista semiestruturada com o feirante 

 

As informações obtidas por meio desses instrumentos de coleta de dados tiveram 

como objetivo auxiliar o professor-pesquisador na obtenção da resposta à problemática desse 

estudo: 

Quais são as possíveis contribuições que a etnomodelagem pode oferecer para o 

processo de ressignificação de conceitos de funções para alunos do 2º ano do 

ensino médio de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte 

por meio de sua abordagem dialógica? 

 

Os objetivos e as finalidades desses instrumentos de coleta de dados são brevemente 

descritos nos tópicos seguintes. 

 

2.7.1.   Questionários I (Inicial) e II (Final) 

 

A flexibilidade é um dos benefícios mais importantes dos questionários, pois 

possibilitam a coleta de dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 2010). Dessa maneira, para 

o desenvolvimento desta pesquisa foram desenvolvidos dois questionários, o primeiro 

(Apêndice I) que foi respondido no início da pesquisa e o segundo (Apêndice II) respondido 

após a realização das atividades propostas no registro documental. 

O objetivo do primeiro questionário foi a obtenção de respostas para a determinação 

do contexto social, cultural e econômico no qual os alunos estão inseridos (ROSA; OREY, 

2005). Outro objetivo foi verificar quais eram as concepções, a priori, que os alunos possuíam 

a respeito dos possíveis conceitos matemáticos de funções que podem ser desenvolvidos em 

ambientes comerciais, como, por exemplo, mercados e feiras livres.  
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Enquanto, o objetivo do segundo questionário estava relacionado com as concepções 

gerais que os alunos têm a respeito das atividades desenvolvidas durante o trabalho de campo 

dessa pesquisa. Neste direcionamento, esse questionário também objetivou analisar e estudar 

as re-significações que foram desenvolvidas pelos alunos e que podem ter os direcionados 

para a utilização do processo dialógico da etnomodelagem. 

O primeiro questionário foi composto por 24 questões, sendo 5 abertas, 3 fechadas e 

16 semiabertas enquanto o segundo questionário foi composto por 16 questões, sendo 5 

abertas, e 11 semiabertas. A preparação, a análise e a interpretação dos dados foram 

facilitadas pela coleta de informações com a elaboração de questões fechadas, pois são mais 

simples de serem codificadas (SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 2003). 

Por outro lado, as questões abertas ofereceram para os participantes mais liberdade 

para responderem às questões, no entanto, proporcionam uma dificuldade maior em sua 

codificação, análise e interpretação (ROSA, 2010). 

 

2.7.2.   Diário de Campo 

 

 O diário de campo do professor-pesquisador é um instrumento de coleta de dados que 

auxiliou o professor-pesquisador na complementação das informações coletadas durante a 

condução do trabalho de campo desta pesquisa. Dessa maneira, o diário de campo do 

professor-pesquisador contém informações sobre as observações realizadas durante o 

processo de coleta de dados (BARANETT, 2002). 

Assim, o professor-pesquisador anotou em seu diário de campo todas as informações 

que o auxiliou na análise de dados, como por exemplo, a postura e os comentários dos 

participantes. Também foram registrados os comportamentos dos participantes durante a 

visita à feira, bem como as conversas informais entre o professor-pesquisador e o feirante. 

Todos esses registros foram relevantes para o desenvolvimento da análise e da interpretação 

dos dados.  

 

2.7.3.   Registro Documental das Atividades em Etnomodelagem 

 

Os papéis e os documentos que contêm informações que podem auxiliar os 

pesquisadores a coletarem dados, tomarem decisões, comunicar as decisões tomadas e a 

registrarem os tópicos de interesse da instituição educacional e dos sujeitos pesquisados 
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compõem o registro documental (LEEDY; ORMROD, 2001). Dessa maneira, as informações 

escritas e o registro de fenômenos podem ser utilizados no estudo analítico das pesquisas. 

A análise das atividades do registro documental pode ser considerada como uma 

exploração sistemática de documentos escritos pelos alunos, como, por exemplo, os 

exercícios, as provas e os exames, também, as atas das reuniões escolares, os documentos de 

políticas públicas educacionais, os registros públicos, os documentos particulares, as 

biografias e os documentos visuais, como, por exemplo, filmes, vídeos e fotografias também 

compõem o registro documental (ROSA, 2010). 

Assim, para o desenvolvimento dessa pesquisa, o professor-pesquisador juntamente 

com o seu orientador decidiram elaborar três blocos de atividades de registro documental que 

estavam relacionadas com o desenvolvimento da etnomodelagem em sala de aula: 

 O primeiro Bloco de Atividades Matemática Éticas estava relacionado com as 

atividades curriculares elaboradas de acordo com os conteúdos acadêmicos que 

possuem conexão com as experiências vivenciadas pelos alunos na escola 

(Apêndice III). 

 O segundo Bloco de Atividades Matemáticas Transitórias Éticos-Êmicas estava 

relacionado com as atividades curriculares elaboradas de acordo com as 

experiências vivenciadas pelos alunos após a visita a feira (Apêndice IV). 

 O terceiro Bloco de Atividades Matemáticas Dialógicas estava relacionado com as 

atividades curriculares que buscam a conexão entre a experiência escolar dos 

alunos com a experiência cotidiana do feirante por meio do diálogo simétrico entre 

esses conhecimentos (Apêndice V). 

 Esses blocos de atividades em conjunto com a entrevista com o feirante possibilitaram 

a elaboração e a interpretação de etnomodelos éticos e êmicos. Posteriormente, após o 

seminário, foi oportunizado para os participantes desse estudo, o desenvolvimento de 

etnomodelos dialógicos com base nas atividades propostas no terceiro bloco. 

 

2.7.4.   Seminário em Sala de Aula 

 

O seminário é uma técnica de aprendizagem que inclui a pesquisa, a discussão e o 

debate, que é realizado com a participação dos professores, alunos e convidados. Durante a 
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realização dos seminários, os participantes discutem sobre os temas propostos com o apoio de 

textos para leitura que normalmente são distribuídos entre os participantes. 

Os recursos pedagógicos, como, por exemplo, as figuras, os mapas, os recortes de 

revistas ou de jornais e os vídeos podem ser utilizados durante a realização dos seminários 

(LAKATOS; MARCONI, 1990). 

Nessa pesquisa, o seminário aconteceu no dia 26 de Abril de 2016, sendo realizado na 

escola na qual os alunos estudam. O seminário constou com a presença de 38 (100%) 

participantes desse estudo, do feirante e do professor-pesquisador. 

Nesse seminário, que foi essencial para o desenvolvimento do processo analítico dessa 

pesquisa, o professor-pesquisador observou as interações entre os participantes e o feirante, 

anotando-as em seu caderno de campo. A troca de experiências com relação ao conhecimento 

matemático informal (feirante) e formal (alunos) que emergiu desse encontro foi gravada em 

áudio e vídeo e, posteriormente, transcrita para ser analisada e interpretada. 

Assim, os participantes foram incentivados a questionarem sobre os procedimentos 

matemáticos desenvolvidos pelo feirante durante as suas práticas laborais. Esses participantes 

também puderam esclarecer questões referentes aos modelos relacionados com o conceito de 

funções. Nessa direção, durante o seminário, o feirante transmitiu dialogicamente seus 

conhecimentos laborais que são desenvolvidos nas atividades comerciais que realiza na feira. 

Por exemplo, durante o seminário, diversos questionamentos foram levantados com 

relação a esses conhecimentos, como, por exemplo, solicitação de explicações sobre 

funcionamento da balança, sobre as formas de vendas, sobre como são elaborados os 

descontos e sobre como são realizados os cálculos mentais relacionados com o preço. 

Ressalta-se que para a realização do seminário o professor-pesquisador elaborou um 

plano de ação (Apêndice VI) para orientar a realização da atividade. Além disso, todas as 

discussões realizadas nesse seminário foram gravadas (imagem e áudio) e transcritas para 

posterior análise dos dados e interpretação das informações para subsidiar a obtenção da 

resposta à questão de investigação desse estudo. 

 

2.7.5.   Entrevista Semiestruturada 

 

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice VII) focalizam os assuntos sobre os quais 

os pesquisadores elaboram um roteiro composto por questões principais que são 

complementadas por outras inerentes às circunstâncias momentâneas que podem emergir 

durante a sua condução. Assim, esse tipo de entrevista possibilita a emersão de informações 
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de uma maneira mais livre, pois as respostas não estão condicionadas a uma padronização das 

alternativas (MANZINI, 1991).  

Então, as entrevistas semiestruturadas podem ser consideradas como técnicas de 

pesquisa que têm por objetivo a obtenção de informações por meio da elaboração de questões 

orientadas com metas definidas em uma perspectiva de interação social (GIL, 1999). Dessa 

maneira, as respostas para essas questões possibilitaram o surgimento de outras questões no 

processo de interação entre o entrevistado (feirante) e o entrevistador (professor-pesquisador) 

durante a realização do trabalho de campo desse estudo. 

Nesse estudo, uma entrevista semiestruturada foi conduzida no dia 27 de Maio de 

2016 na residência do feirante, cujos dados foram transcritos para posterior análise e 

interpretação. Essa entrevista, realizada com o feirante, teve como objetivo verificar quais são 

os conhecimentos matemáticos locais que esse feirante desenvolve em suas práticas laborais 

para que pudessem ser traduzidos em etnomodelos êmicos. 

  

2.8.      Procedimentos Metodológicos 

 

 Essa pesquisa iniciou-se com um levantamento do referencial teórico para 

fundamentar a obtenção da resposta para a questão de investigação. Além disso, as atividades 

propostas no registro documental possibilitaram a coleta de dados qualitativos e quantitativos 

que auxiliaram o professor - pesquisador no processo analítico dos dados e na interpretação 

dessas informações. 

Após a aprovação do projeto desse estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UFOP) sob CAAE no. 51056615.3.0000.5150. Para a efetivação dessa pesquisa, o 

professor-pesquisador solicitou a autorização da direção da escola e do professor que 

lecionava matemática para essa turma. Após essa autorização, essa pesquisa foi conduzida 

nessa escola, no primeiro semestre de 2016, pelo professor-pesquisador com a supervisão de 

seu orientador. 

Inicialmente, essa pesquisa seria conduzida com uma turma composta por 42 (100%) 

alunos pertencentes ao 2º ano do Ensino Médio. Os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndices VIII e IX) foram entregues no dia 09 de Março de 2016. No 

entanto, 38 (95%) alunos retornaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) dos alunos menores (Apêndice VIII) e dos Pais de Alunos Menores (Apêndice IX), 

no dia 15 de Março de 2016, devidamente assinados pelos responsáveis, autorizando a sua 

participação nesse estudo. Dessa maneira, os 38 (100%) alunos se tornaram efetivamente os 
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participantes dessa pesquisa. O TCLE do feirante (Apêndice X) foi entregue no dia 10 de 

Março, sendo retornado no mesmo dia. 

Após a autorização para a participação dos alunos nesse estudo serem efetivadas, o 

professor-pesquisador juntamente com seu orientador optou em codificar os participantes de 

acordo com o seu gênero. Dessa maneira, 18 (47,4%) participantes do gênero masculino 

foram codificados como A1, A2, A3,..., A18 enquanto 20 (52,6%) participantes do gênero 

feminino foram codificadas como B1, B2, B3,..., B20.  

Posteriormente, no dia 16 de Março de 2016, foi entregue para os participantes, para 

preenchimento, o primeiro questionário, iniciando, assim, a fase de coleta de dados. O 

segundo questionário foi aplicado para os participantes no dia 18 de Maio de 2016, após o 

término da realização do trabalho de campo.  

O registro documental foi composto por três blocos de atividades, uma excursão à 

feira, um seminário e uma entrevista conduzida com o feirante. O quadro 5 mostra as 

atividades desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

Quadro 5: Atividades desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo 

Data 
Quantidade 

de aulas 
Atividade Objetivos 

23/03/2016 

e 

06/04/2016 

2 

Bloco de 

atividades 

Matemáticas I 

(Éticas) 

Compreender os conhecimentos prévios utilizados 

pelos participantes durante a resolução de 

problemas relacionados com funções por meio da 

utilização do conhecimento ético acadêmicos. 

10/04/2016 

e 

17/04/2015 

2 Excursão à feira 

Possibilitar aos participantes uma interação 

dialógica com as práticas matemáticas do feirante 

em seu ambiente cultural. 

20/04/2016 2 

Bloco de 

Atividades 

Matemáticas II 

(Transitórias 

Ético-Êmico) 

Verificar as possíveis alterações realizadas nos 

modelos matemáticos sobre função desenvolvidos 

pelos participantes que podem delinear uma 

transição entre os conhecimentos éticos e êmicos. 

26/04/2016 1 Seminário 

Possibilitar uma interação dialógica entre o feirante 

e os participantes. Complementar as experiências 

vivenciadas pelos participantes durante a excursão à 

feira. Permitir explicações e esclarecimentos de 

dúvidas pelo feirante com relação às suas práticas 

laborais matemáticas. 

11/05/2016 

e 

18/05/2016 

 

2 

Bloco de 

Atividades 

Matemáticas III 

(Dialógico) 

Possibilitar uma visão holística dos conhecimentos 

éticos e êmicos dos participantes, durante o 

desenvolvimento dos modelos matemáticos 

dialógicos. 

27/05/2016 1 

Entrevista com 

o Feirante 

(Êmico) 

Possibilitar a valorização da cultura e das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelo feirante enquanto 

membro de um grupo cultural específico. Descrever 

modelos matemáticos êmicos do feirante. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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 Complementando as informações constantes no quadro 5, apresenta-se uma breve 

descrição de cada um dos 3 blocos de atividades do registro documental, bem como da 

excursão à feira e da realização do seminário. 

 

a) Primeiro Bloco de Atividades Éticas 

 

As atividades do primeiro bloco foram realizadas, respectivamente, nos dias 23 de 

Março de 2016 e 04 de Abril de 2016, sendo que, estavam relacionadas com a elaboração e a 

interpretação de etnomodelos éticos pelos alunos. A realização desse bloco de atividades 

precedeu a visita dos alunos à feira livre que foi realizada nos dias 10 e 17 de Abril de 2016. 

Dessa maneira, o conhecimento matemático que foi privilegiado nas atividades desse 

bloco estava relacionado com as experiências dos alunos quanto aos conceitos de função 

desenvolvidos sob uma perspectiva acadêmica de sala de aula. 

 

b) Excursão à Feira 

 

Como complemento as atividades propostas no primeiro bloco, para a preparação e o 

desenvolvimento do segundo bloco, foi realizada uma excursão à feira. A excursão ocorreu 

em dois domingos sequenciais (dia de funcionamento da feira), ou seja, nos dias 10 e 17 de 

Abril de 2016, no período das 10:40h às 11:30h. 

Ao chegarem à feira, os alunos juntamente com o professor-pesquisador se deslocaram 

em equipes, no sistema de parcerias, para observarem o feirante na realização de suas 

atividades laborais. Um termo de autorização foi enviado, previamente, para os pais e/ou 

responsáveis dos participantes para assinatura e posterior autorização para participarem da 

excursão (Apêndice XI). 

Para viabilizar e auxiliar o processo de coleta de dados, cada participante recebeu um 

caderno de anotação para o registro de suas dúvidas e informações relevantes com relação às 

práticas laborais do feirante. Posteriormente, esse caderno foi analisado pelo professor-

pesquisador como um instrumento de coleta de dados. 

 

c) Segundo Bloco de Atividades Transitórias Éticas/Êmica 

 

 O desenvolvimento das atividades do segundo bloco foi realizado no dia 20 de Abril 

de 2016, sendo que compreendeu a resolução e a interpretação das atividades de acordo com 

uma perspectiva transitória entre a perspectiva Ética e Êmica. 
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Contudo, para realização dessas atividades, os participantes que visitaram a feira livre 

tiveram a oportunidade de observar, questionar e investigar como o feirante realiza as 

atividades relacionadas com a quantificação, a contagem, a comparação e a classificação de 

seus produtos. 

Os participantes utilizaram as anotações registradas em seus cadernos durante a 

excursão à feira para a elaboração dos etnomodelos transitórios e a interpretação de suas 

respostas, possibilitando, assim, uma recordação de fatos que os auxiliaram na resolução dos 

problemas de função propostos nesse bloco. 

 

 d) Seminário 

 

Um seminário foi realizado no dia 26 de abril de 2016 com a presença do feirante, 

sendo conduzido após a excursão dos alunos à feira. Nessa etapa, o professor-pesquisador 

mediou as discussões entre os alunos e o feirante para propiciar as trocas de informações e 

experiências entre esses participantes. 

Essa abordagem foi relevante para que as práticas do feirante surgissem das atividades 

que foram realizadas nesse ambiente dialógico. Dessa maneira, foi solicitado que o feirante 

disponibilizasse a balança que utiliza em suas atividades na feira para que pudesse explicar 

aos participantes sobre como realiza os cálculos referentes à pesagem das mercadorias durante 

as suas práticas laborais na feira, no entanto, diferente do que comumente é realizado, na 

semana em que foi marcado o seminário, o feirante esqueceu a balança na feira, 

impossibilitando a sua utilização durante a realização do seminário. 

Nesse seminário, os alunos esclareceram dúvidas referentes às outras práticas 

desenvolvidas na feira e que lhes causaram alguma inquietação ou curiosidade, como, por 

exemplo, surgiram questionamentos sobre o funcionamento da balança, como o feirante faz as 

operações, e como ele decide o preço de suas mercadorias. 

Então, buscou-se, por meio desse seminário, que os alunos estabelecessem conjecturas 

e desenvolvessem re-significações sobre os conceitos matemáticos de funções que podem se 

manifestar nas práticas laborais do feirante. 

 

e) Terceiro Bloco de Atividades Dialógicas 

 

 Esse bloco de atividades foi realizado nos dias 11 e 18 de Maio de 2016, sendo que 

compreendeu a elaboração, a interpretação e a discussão de etnomodelos dialógicos. 
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Para o desenvolvimento desses etnomodelos, os alunos tiveram a oportunidade de 

discutir juntamente com o feirante (no seminário) como as operações e os procedimentos 

matemáticos (etnomatemáticos) foram desenvolvidos durante a realização de suas atividades. 

Um dos principais objetivos desse bloco de atividades foi conectar as experiências 

escolares com aquelas do cotidiano do feirante, direcionando os participantes para uma re-

significação dos conceitos de funções. 

 

f) Entrevista Semiestruturada 

 

 A entrevista semiestruturada foi conduzida no dia 27 de Maio de 2016 na própria 

residência do feirante. 

O principal objetivo dessa entrevista foi o de coletar dados pessoais do feirante, além 

buscar o entendimento das especificidades de sua cultura. Outro objetivo estava relacionado 

com o levantamento de questões sobre as práticas matemáticas laborais desenvolvidas durante 

a comercialização de seus produtos na feira. 

Posteriormente, de posse dessas informações, o professor-pesquisador utilizou a 

gravação gerada por essa entrevista para traduzir e descrever o etnomodelo retórico êmico 

relacionado com as práticas laborais do feirante.  

 

2.8.1.   Análise e Interpretação dos Dados Qualitativos e Quantitativos 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos dados foi realizada de acordo com as 

informações coletadas na observação dos participantes durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo, que foram anotadas no diário de campo do professor-pesquisador. 

Essa análise também foi realizada por meio da observação da realização bloco de 

atividades sobre os etnomodelos que compuseram o registro documental desse estudo, bem 

como do seminário que foi realizado em sala de aula com os alunos e o feirante. 

Ressalta-se que, durante a realização das atividades propostas no registro documental, 

o professor-pesquisador anotou os detalhes comportamentais e atitudinais dos participantes 

desse estudo em seu caderno de campo. Assim, as informações registradas foram utilizadas 

para auxiliá-lo na análise e na interpretação das informações coletadas por meio dos 

instrumentos utilizados nesse estudo. 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados com a aplicação de dois 

questionários mistos compostos por questões fechadas e abertas que possibilitaram a análise 
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das respostas dadas pelos alunos de uma maneira ampla e abrangente. Assim, esses dados 

foram organizados, analisados e interpretados por meio da utilização da estatística descritiva 

com a elaboração de gráficos e quadros. O quadro 6 mostra o tipo de dados coletados em cada 

um dos instrumentos utilizados nesse estudo. 

 

Quadro 6: Tipo de dados coletados em cada um dos instrumentos desse estudo 

Dados Qualitativo Quantitativo 

Questionário I X X 

Questionário II X X 

Diário de Campo X  

Blocos de Atividades do Registro Documental X X 

Seminário X  

Caderno de Observação dos Alunos X  

Entrevista Semiestruturada X X 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Desse modo, os gráficos constituem uma das maneiras mais eficientes para a 

apresentação dos dados enquanto os quadros fornecem ideias precisas que possibilitam uma 

inspeção mais rigorosa dos dados coletados na realização do trabalho de campo desse estudo. 

Então, os gráficos foram elaborados a partir de tabelas ou quadros que possibilitaram a 

visualização das informações contidas nos dados (ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, os dados coletados durante a condução desse estudo foram 

analisados e interpretados de acordo com os pressupostos do Estudo do Método Misto 

(TASHAKKORI; TEDDLIE, 2009) com a utilização do design concorrente ou simultâneo 

QUAN+QUAL por meio da triangulação. 

Dessa maneira, a triangulação dos dados obtidos nesses instrumentos de coleta foi 

utilizada para auxiliar o professor-pesquisador no entendimento da problemática desse estudo, 

bem como o seu relacionamento com a prática pedagógica que foi desencadeada durante o 

processo de realização das atividades em etnomodelagem propostas no registro documental. 

Para a realização desse processo foi necessária a quantificação e a categorização dos 

dados qualitativos por meio da elaboração de categorias de análise que forneceram as 

informações necessárias para a interpretação dos dados e, consequentemente, a determinação 

da resposta para a problemática desse estudo. 

Sobre o processo de quantificação mencionado anteriormente é relevante destacar que 

a quantificação dos dados qualitativos foi realizada por meio da utilização do programa online 
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desenvolvido pelo Grupo26 de linguística da Insite e, também, com o emprego do contador de 

palavras no menu Edição-Localizar-Realce de Leitura, que é encontrado no editor de texto 

Word/Microsoft. Essa quantificação foi realizada sequencialmente, instrumento por 

instrumento, após o desenvolvimento da fase analítica desse estudo. 

  

                                                      

26
Disponível no site: http://linguistica.insite.com.br/corpus.php. 

 

http://linguistica.insite.com.br/corpus.php
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CAPÍTULO III 

                                                                                                                                                                                                      

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS QUALITATIVOS E 

QUANTITATIVOS 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar e analisar os dados que foram 

coletados por meio de diversos instrumentos, como por exemplo, os questionários inicial e 

final, a entrevista semiestruturada, os blocos de atividades do registro documental, o 

seminário e o diário de campo do professor-pesquisador. Esses instrumentos de coleta de 

dados foram desenvolvidos pelo professor-pesquisador em conjunto com o seu orientador, 

sendo elaborados de acordo com o design do estudo misto (CRESWELL; PLANO CLARK, 

2007). 

Para uma melhor compreensão da análise dos dados e da apresentação das 

informações neles contidos, esse capítulo é composto pelas seções: Dados Qualitativos 

(QUAL) e Quantitativos (QUAN) dos Questionários, Dados Qualitativos (QUAL) e 

Quantitativos (QUAN) dos Blocos de Atividades do Registro Documental; Dados 

Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) da Entrevista Semiestruturada, Dados 

Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) do Diário de Campo do Professor-Pesquisador 

e Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) do Seminário. 

 

3.1.      Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) dos Questionários 

 

Os dados quantitativos e qualitativos foram coletados por meio das respostas dadas 

para as questões abertas, fechadas e mistas dos questionários I e II. Os dados que emergiram 

da análise de algumas questões desses instrumentos foram úteis para a caracterização dos 

participantes desse estudo e, concomitantemente, do contexto escolar onde esse estudo foi 

conduzido. 

 

3.1.1.  Questionário I 

 

Os dados qualitativos e quantitativos dessa pesquisa foram coletados pelo 

Questionário I, que foi aplicado no dia 09 de Março de 2016, para 38 (100%) participantes. 

Os principais objetivos almejados com a aplicação desse questionário foram a obtenção de 
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alguns dados pessoais dos participantes, a identificação de sua familiaridade com as práticas 

matemáticas relacionadas com a feira livre e o entendimento sobre as concepções de funções 

previamente estudadas no primeiro ano do ensino médio. 

Aos participantes foram solicitados que respondessem diversos questionamentos, 

como por exemplo a questão 10: Como sua familia paga as compras?”. A análise das 

respostas dadas para essa questão mostra que 23 (60,5%) participantes relataram que os 

familiares pagam as suas compras com a utilização de cartão de crédito ou de débito e 12 

(31,6%) afirmaram que as suas familias efetuam o pagamento de suas compras à vista. Para 2 

(5,3%) participantes, as suas familias pagam as suas compras com a utilização de outras 

formas de pagamento, como, por exemplo, cheques, dinheiro e cartão de crédito ou de débito 

enquanto 1 (2,6%) não respondeu essa questão. 

Em consonância com a forma de pagamento, a questão 9: Onde sua familia realiza as 

compras? teve como objetivo determinar qual era a preferência das familias dos participantes 

com relação ao local onde realizam as suas compras. A análise dessa questão mostra que 37 

(97,4%) dos participantes afirmaram que os seus familiares realizam as suas compras no 

supermercado enquanto 1 (2,6%) participante afirmou que os seus familiares realizam as suas 

compras no supermercado e também no shopping. 

Quando questionados sobre essa preferência, a análise das respostas dadas para a 

questão 9a: Porque a sua família realiza as compras nesses locais que você assinalou? 

mostra que 16 (42,1%) participantes afirmaram que os seus familiares realizam as compras 

por ser o local mais próximo, mais acessível, mais perto e mais conveniente, 8 (21,1%) 

participantes responderam que o local escolhido para os seus familiares realizarem as suas 

compras é o mais econômico, tem o preço bom, é mais barato e é mais em conta enquanto 13 

(34,2%) ofereceram respostas diversas para responderem à essa questão. Ressalta-se que 1 

(2,6%) participante não respondeu a esse questionamento. 

O quadro 7 mostra os principais motivos sobre a preferência dos familiares dos 

participantes desse estudo para realizar a suas compras nos supermercados. 
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Quadro 7: Principais motivos sobre a preferência em realizar as compras no 

supermercado 

Expressões e frases 

 

Participantes 

 

Porcentagem 

Local mais próximo, lugar mais acessível, lugar mais perto, lugar 

mais conveniente 

 

16 42,1% 

É mais econômico, o preço é bom, é mais barato, é mais em conta  

8 21,1% 

Têm mais coisas para comprar 1 2,6% 

É melhor, é a melhor opção, é mais fácil 4 10,6% 

Não existe outro lugar, é o único lugar, não tem outro local 3 7,9% 

Aceita cartão 1 2,6% 

Tem mais preferência, é o lugar mais apropriado 2 5,3% 

Porque ela (Família) faz compra só no supermercado 1 2,6% 

É a única opção 1 2,6% 

Não respondeu 1 2,6% 

Total 38 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com o objetivo de identificar a familiaridade dos participantes desse estudo com as 

práticas matemáticas relacionadas com a feira livre, a análise da questão 12: Você já visitou 

alguma feira livre? mostra que 21 (53,8%) dos participantes responderam que já visitaram 

alguma feira livre enquanto  17 (46,2%) informaram que nunca tiveram esta oportunidade. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 13: Você acha que 

fazer compras em feiras é mais barato do que em outros estabelecimentos?. Demonstra que  

dos 21 (53,8%) participantes que visitaram alguma feira livre, 19 (90,4%) participantes 

afirmaram que os preços dos produtos em feira livre é mais barato do que aqueles praticados 

em outros estabelecimentos. Por outro lado, 1 (4,8%) participante relatou que comprar em 

feiras é mais caro, no entanto, não justificou a sua resposta enquanto 1 (4,8%) não respondeu 

essa questão. 

Com relação à questão 14: Você  acredita  que  durante  a  prática  de  trabalho  de  

um  feirante  na  feira,  acontece algum procedimento e/ou cálculo matemático?, a sua análise 

mostra que 38 (100%) participantes afirmaram que existem procedimentos matemáticos 

utilizados nas práticas de um feirante. Contudo, desses participantes, 2 (5,3%) não 

justificaram quais seriam esses cálculos ou procedimentos, enquanto, 36 (94,7%) utilizaram 

palavras, como, por exemplo, liquidação, soma, divisão, multiplicação, subração e pechincha 

para justificar a suas compreensões sobre essa questão. Por exemplo, a participante B13 

argumentou que o feirante utiliza procedimentos matemáticos em seu local de trabalho pois 

“para devolver o troco tem que usar o cálculo” enquanto o participante A15 justificou que há 
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procedimentos matemáticos “quando ele [feirante] vai calcular a quantidade de frutas e 

verduras” a serem vendidas. 

Com relação às concepções que os participantes possuem a respeito dos 

procedimentos matemáticos utilizados no cotidiano de suas famílias, a análise das respostas 

dadas à questão 15: Explique quais os conhecimentos matemáticos que você e/ou a sua 

família utiliza para  realizar compras no supermercado ou na feira? mostra que 31 (81,6%) 

participantes responderam essa questão informando os conhecimentos matemáticos que os 

seus familiares utilizam para realizar as suas compras, 1 (2,6%) afirmou que seus familiares 

não utilizam conhecimentos matemáticos nessas compras enquanto 6 (15,8%) não 

responderam essa questão. O quadro 8 mostra os conhecimentos matemáticos utilizados pelos 

familiares dos participantes na realização de suas compras nos supermercados ou nas feiras. 

Quadro 8: Conhecimentos matemáticos utilizados pelos familiares dos participantes 

durantes as compras 

 Resposta Participantes Porcentagem 

Não respondeu 6 15,8% 

Nenhum 1 2,6% 

Somar e subtrair para saber o preço dos alimentos como carnes e 

frutas 
6 15,8% 

Adição, subtração, multiplicação, divisão, aritmética e cálculo 15 39,4% 

Calculadora 3 7,9% 

Outras respostas, como, por exemplo, em todo o momento, todos 

os tipos possíveis, quantidade de produtos, pesquisar os preços 

para a compra sair barata e contar a quantidade de embalagens. 

3 7,9% 

Olhando a tabela dos preços 2 5,3% 

Comparação de preços 2 5,3% 

Total 38 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O objetivo da questão 19: Você recorda dos conteúdos de função que foram estudados 

no primeiro ano do ensino médio? foi identificar as recordações que os participantes tinham a 

respeito do conceito de função que vivenciaram durante o primeiro ano do ensino médio. 

Nesse sentido, a análise das repostas dadas mostra que 21 (55,3%) participantes afirmaram 

que se recordam dos conteúdos de função estudados no primeiro ano do ensino médio, 14 

(36,8%) não se recordam terem estudados esses conteúdos enquanto 3 (7,9%) não responderm 

essa questão. O gráfico 1 mostra as respostas dadas pelos participantes sobre as suas 

recordações do conceito de funções no primeiro ano do ensino médio. 
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Gráfico 1: Recordação dos participantes sobre o conceito de funções no primeiro ano do 

ensino médio 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Dos 21 (55,3%) participantes que afirmam terem recordações sobre o conceito de 

funções que foram estudados no decorrer do primeiro ano do ensino médio, 7 (33,4%) 

participantes se recordam especificamente dos conceitos de função afim, função do 1º grau, 

função quadrática, função exponencial e plano cartesiano, domínio, contradomínio e imagem, 

definição, crescimento e decrescimento enquanto 14 (66,6%) participantes afirmaram terem 

recordações sobre outros conteúdos como, por exemplo, gráficos, fórmulas, tabelas, equações 

e álgebra. O quadro 9 mostra os principais conceitos de funções que os participantes desse 

estudo afirmam que tem recordações de seu estudo durante o primeiro ano do ensino médio. 

Quadro 9: Principais conceitos de funções citados pelos participantes 

Conceitos de Funções Participantes Porcentagem 

Domínio e imagem de uma função 4 19,0% 

Tudo, contas matemática, geometria, equações e álgebra 3 14,3% 

Função afim, função do 1º grau, função quadrática, função 

exponencial e plano cartesiano, domínio, contradomínio de uma 

imagem, definição, crescimento e decrescimento 

7 33,4% 

Gráficos de retas e parábolas 3 14,3% 

Gráficos, fórmulas e tabelas 4 19,0% 

Total 21 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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 A análise do quadro 9 mostra que os principais conceitos de função estudados pelos 

participantes desse estudo durante o 1º ano do Ensino Médio, foram os conceitos relacionados 

com os gráficos, os domínios, as imagens e as definições.  

Contudo, para verificar o entendimento real que os participantes atribuíam ao conceito 

de função, o professor-pesquisador elaborou a questão 17: 

Explique o que você entende por função?. A análise das respostas dadas para essa questão 

mostra que 7(18,4%) participantes responderam que a função pode ser considerada como a 

variação entre dois números,  5 (13,2%) afirmaram que a função representa a relação entre os 

elementos de dois conjuntos enquanto 5 (13,2%) argumentaram que a função é definida por 

uma lei de formação na qual cada valor de x possui um único correspondente em y. 

Por outro lado, 6 (15,8%) participantes afirmaram que a função é um conteúdo 

importante da matemática e que está presente nos fenômenos que ocorrem no cotidiano, 1 

(2,6%) respondeu que a resolução de funções está relacionada com a utilização de equações 

enquanto 3 (7,9%) responderam que não conseguem explicar o entendimento que possuem 

sobre funções, pois aprenderam esse conteúdo há muito tempo. Por outro lado, 11 (28,9%) 

participantes não responderam essa questão. 

Por exemplo, o participante A2 afirma que a função pode ser considerada como a 

“variação de duas coisas” enquanto o participante A9 argumentou que a “função determina 

uma relação entre elementos dos conjuntos, assim, podemos usar a lei de formação”. 

Similarmente, a participante B7 afirmou que a função é uma “relação entre os elementos de 

dois conjuntos, sendo definida com uma lei de formação para cada valor de x, temos um valor 

f(x)”. 

Ao explicar sobre o entendimento de função e a sua relação com o cotidiano, a análise 

das respostas dadas para a questão 18: Explique  como  as  funções  podem  ser  utilizadas  em  

situações  do  dia  a  dia” possibilitou o desenvolvimento do quadro 10 para explicitar as 

palavras e/ou frases mais utilizadas pelos participantes com relação à utilização de funções no 

cotidiano. 
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Quadro 10: Utilização de função no cotidiano 

Palavras e/ ou frases mais utilizadas  Participantes  Porcentagem 

Não responderam 8 21,1% 

Cálculo, compra, contas, venda e preços de produtos 11 28,9% 

No táxi 3 7,9% 

Fenômenos e coisas do cotidiano 2 5,3% 

Receitas de bolos e pães 5 13,2% 

Gráficos e tabelas em jornais e revistas 2 5,3% 

Engenharia e outras áreas 2 5,3% 

Não sei 2 5,3% 

Respostas não relacionadas à questão 3 7,9% 

Total 38 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Como justificativas das respostas apresentadas no quadro 10, o participante A2 afirmou 

que no cotidiano, o conceito de função é utilizado no “taximetro do táxi” enquanto a 

participante B2 argumentou que esse conceito é utilizado para determinar qual é o “número de 

pães vou comprar, o preço a pagar e o número de questões que acertei num teste com a nota 

que vou tirar”. 

Nesse contexto, o participante A11 comentou que o conceito de função pode ser 

identificado ao “lermos jornais e revistas, pois diariamente nos deparamos com gráficos, 

tabelas e ilustrações”. Similarmente, para B3, esse conceito é encontrado no “táxi, no 

mercado, para colocar preço nos filmes, até mesmo quando chutamos uma bola para cima, 

porque ela forma uma parábola”. Por meio da análise dessas respostas infere-se que os 

participantes desse estudo desenvolveram um entendimento do conceito de função que está 

presente em diversas situações-problema do cotidiano. 

A análise das respostas dadas para a questão 20: Considere a seguinte afirmativa: 

Com relação às suas aplicações, as funções podem ser entendidas como um conceito que 

trata de problemas de variação e de quantificação de fenômenos que ocorrem em nosso 

cotidiano. Você concorda com essa afirmativa? mostra que 25 (65,8%) participantes 

responderam que a função está diretamente relacionada com a variação e a quantificação de 

fenômenos presentes no cotidiano, 6 (15,8%) responderam não para essa questão e 7 (18,4%) 

não a responderam. 

Com relação à resposta dada pelos participantes que responderam sim à essa questão, 

o participante A17 argumentou que o conceito de variação de função pode ser justificado, pois 

“para cada kg de carne tem um preço a pagar” enquanto o participante A14 afirmou que 

“quando aumenta a quantidade, aumenta o preço”. 
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Reforçando a compreensão do questionamento anterior, a questão 21: Considere a 

seguinte afirmativa: O estudo das funções pode ser entendido como o estudo de relação entre 

grandezas que variam. Você concorda com essa afirmativa?”, teve como objetivo entender os 

argumentos formais que os participantes tinham sobre a variação de grandezas. Nesse sentido, 

27 (71,1%) participantes concordaram com essa afirmativa, 1 (2,6%) não concordou com a 

asserção proposta nessa questão e 10 (26,3%) não a responderam. 

Dos 27 (100%) participantes que concordaram com essa afirmativa, 3 (11,1%) não 

explicaram sua resposta enquanto 24 (88,9%) utilizaram argumentos similares para mostrar a 

concordância com essa questão. Por exemplo, a participante B7 argumentou que o estudo das 

funções pode ser considerado como a relação entre grandezas que variam, pois “há variáveis 

na função que mudam, dependendo da outra” enquanto o participante A17 “afirmou que as 

“grandezas são variaveis em relação ao tempo, velocidade etc, como na física”. 

Complementando as informações obtidas pelos dados do questionamento anterior, a 

questão 22: Considere a seguinte afirmativa: As funções podem ser representadas de 

diferentes maneiras. Você concorda com essa afirmativa? buscou compreender as diferentes 

maneiras para a representação de função de acordo com as concepções dos participantes desse 

estudo. Nesse contexto, 6 (15,8%) participantes não responderam essa questão enquanto 32 

(84,2%) responderam que as funções podem ser representadas de diversas maneiras. O gráfico 

2 abaixo exemplifica as principais respostas dadas apresentadas pelos participantes para esse 

questionamento. 

Gráfico 2: Diferentes formas de representação de funções 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Em concordância com as observações realizadas pelos participantes, infere-se que 

houve uma predominância na justificativa de que as principais maneiras de representação de 

função estão relacionadas principalmente com os gráficos, as tabelas, as fórmulas e as leis de 

formação, bem como outros entes matemáticos estudados no 1º ano do ensino médio. Além 

disso, as contas matemáticas, bem como a menção às diversas práticas matemáticas cotidianas 

sugerem que uma parcela dos participantes também percebem uma forma singular para a 

representação de função em várias situações diárias. 

Dessa maneira, continuando com o foco proposto pelo questionamento anterior, as 

respostas dadas pela questão 23: Explique como os diferentes tipos de representações são 

importantes  para o estudo de Funções, mostra que 22 (57,9%) participantes consideram que 

as diversas formas de representação de função são importantes para a compreensão de 

informações sobre variações de preços, para o entendimento dos fenômenos físicos, para 

auxiliar na resolução de problemas cotidianos como custo, lucros e preços a pagar e também 

para a interpretação de gráficos e tabelas. Essa análise também mostra que 3 (7,9%) 

participantes não souberam explicar esse questionamento enquanto 13 (34,2%) não o 

responderam. O quadro 11 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para a 

questão 23 do questionário inicial. 

Quadro 11: Respostas dadas pelos participantes para a questão 23 do questionário 

inicial 

Respostas dadas pelos participantes Participantes Percentual 

Não responderam 13 34,2% 

Porque são estudos de contas matemática como a soma 3 7,9% 

Não sei explicar 3 7,9% 

Para entender (compreender) as informações e/ou as variações de 

preços 
5 13,2% 

Entender os fenômenos físicos 2 5,3% 

Porque cada tipo de função tem o seu papel, cada uma serve para 

algo, pois as funções são importantes e utilizadas no dia a dia ou no 

trabalho 

6 15,8% 

Para saber o comportamento de crescimento. 1 2,6% 

Para interpretar (ler) gráficos e tabelas. 2 5,3% 

Para saber o preço de custo e o lucro máximo de venda e, também, 

para saber a quantidade e preços a pagar. 
3 7,9% 

 Total 38 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, o participante A14 argumentou que esses diferentes tipos de 

representação auxiliam a “compreenderem as informações sobre as variações de preços”.  
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Para a participante B11, essas representações permitem que os alunos possam “interpretar os 

gráficos” enquanto o participante A17 afirmou que a importância dessas diferentes 

representações possibilitam que os alunos possam “entender os fenômenos físicos”. 

Após a identificação das concepções e dos conhecimentos prévios que os participantes 

possuíam em relação aos conceitos de função, os participantes responderam a questão 24: A 

fala é uma importante forma de representação e pode ser considerada como um veículo 

importante para traduzir um problema enfrentado diariamente da linguagem informal à 

linguagem matemática de função. Você concorda com essa afirmativa?, cujo  objetivo foi 

verificar quais eram os significados que os participantes conferiam à fala para a tradução dos 

problemas da línguagem informal para a lingua matemática acadêmica de função. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostra que 28 (73,7%) participantes 

consideram a fala como um instrumento mediador capaz de possibilitar a tradução do 

conhecimento matemático informal para o conhecimento matemático formal relacionado com 

o conceito de função, 1 (2,6%)  participante afirmou que a fala  não favorece essa tradução 

enquanto 9 (23,7%) não responderam essa questão.  

Com relação à análise das respostas dadas pelos alunos à essa questão referente ao 

papel mediador da fala na tradução entre os conhecimentos matemático informal e formal, a 

participante B2 afirmou que “até na fala usamos matemática” enquanto o particpante A11 

argumentou que é “porque a fala ajuda a entender qualquer coisa”. Similarmente, a 

participante B10 respondeu  que a “fala pode ser usada para expressar sentimento e o 

conhecimento”. Essa análise revela que esses argumentos reforçam a importância da fala no 

processo dialógico que ocorre durante o dinamismo cultural entre os membros de grupos 

culturais distintos (ROSA, 2015b). 

 

3.1.2.  Questionário II 

 

Nessa fase da pesquisa, os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio 

das questões abertas e fechadas do Questionário Final, que foi aplicado no período de 18 de 

Maio à 15 de Junho de 2016. Os 38(100%) dos participantes receberam esse questionário, no 

entanto, 31(81,6%) os devolveram respondidos, sendo que 7(18,4%) não o responderam. No 

entanto, para a análise desse instrumento de coleta de dados, apenas os 31 participantes que 

responderam esse questionário serão considerados como a população alvo para que se possa 

obter um entendimento holístico dos resultados desse estudo. 
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Os principais objetivos desse questionário foram a obtenção de uma avaliação geral 

dos participantes quanto as atividades desenvolvidas nos blocos do registro documental, na 

visita à feira e na realização do seminário. Outros objetivos estavam relacionados com o  

entendimento sobre os aspectos que se destacaram durante a condução do trabalho de campo, 

bem como a compreensão da relevância que o contato dialógico pode proporcionar em relação 

aos conceitos de função e como essa abordagem foi incorporada ao entendimento prévio que 

os alunos tinham a respeito dos conceitos de funções, re-significando-os. 

Dessa maneira, as respostas dadas para a questão 1: Como você avalia a visita a 

feira?, possibilitou a elaboração do gráfico 3 sobre a avaliação dos participantes com relação 

a essa visita. 

Gráfico 3: Avaliação dos participantes com relação à visita à feira 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A análise dos dados contidos nesse gráfico mostra que 19(61,3%) participantes 

consideraram que a visita à feira foi muito boa, 5(16,1%) consideram essa visita ótima. As 

justificativas dadas por esses participantes estão relacionadas com a utilização da balança, a 

formas variadas de vendas e a motivação para aprendizagem de função de uma maneira 

diversificada.  Por exemplo, a participante B1 afirmou que “através da visita aprendi muitas 

coisas que eu ainda não sabia sobre função”. Por outro lado, 7(22,6%) não puderam realizar 

essa avaliação, pois não participaram dessa etapa da atividade. É importante ressaltar que os 

conceitos ruim, regular e bom não foram atribuídos. 

 Com relação à questão 2: Quais questões matemáticas mais chamaram a sua atenção 

durante a visita a Feira livre, a análise dos dados mostra que os argumentos utilizados foram 

pautados, principalmente, na rapidez com que os cálculos eram realizados pelo feirante, a 

utilização da balança manual pelo feirante, a diversidade de formas de venda, como, por 

exemplo, as embalagens, o quilograma e a unidade, bem como a organização da feira e das 
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barracas. O quadro 12 mostra a frequência das respostas dadas pelos participantes para essa 

questão. 

Quadro 12: Respostas dadas pelos participantes para a questão 2 

Resposta Participantes Porcentagem 

Agilidade do feirante nos cálculos. 3 7,9% 
A utilização da balança. 7 18,4% 
Formas diferenciadas de venda e 

negociação do feirante com clientes. 
8 21,1% 

As barracas. 1 2,6% 
Conceitos relacionados à função. 2 5,3% 

Variação de preços e de contas e 

cálculos  realizados. 
3 7,9% 

Não realizou a visita e/ou não respondeu. 14 36,8% 

Total 38 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Como você avalia o seminário com o 

feirante? mostra que 15 (48,4%) participantes consideraram que o seminário foi muito bom, 

10 (32,3%) o conceituaram como ótimo e 4 (12,9%) o avaliaram como bom. Por outro lado, 

1(3,2%) participante conceituou o seminário como regular enquanto 1 (3,2%) não respondeu 

essa questão. A conceituação ruim não foi atribuída pelos participantes. O gráfico 4 mostra a 

avaliação do seminário com o feirante pelos participantes desse estudo. 

Gráfico 4: Avaliação do seminário com o feirante 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Dos 31(100,0%) participantes que responderam ao questionário, 25(80,6%) afirmaram 

que o seminário com o feirante foi ótimo ou muito bom, sendo que as suas justificativas estão 

relacionados com a explicação detalhada do feirante sobre as suas práticas laborais, o 

esclarecimento de dúvidas que tiveram durante a visita à feira, a humildade do feirante, a 
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aprendizagem oferecida pelo feirante e a explicação do funcionamento da balança. Por 

exemplo, o participante A7 observou que “Foi muito bom porque a gente aprendeu várias 

coisas, tipo ensinar a gente a fazer contas de cabeça. E ele explicou um pouco o trabalho 

dele”. 

Os 5(16,1%) participantes que conceituaram o seminário como regular ou bom 

comentaram sobre a dificuldade de ouvir o feirante devido a quantidade de alunos na sala de 

aula e a falta de clareza da explicação do feirante que impossibilitou a compreensão da 

realização de suas tarefas, pois as informações fornecidas estavam relacionadas com a sua 

prática diária na feira.  

 A análise das respostas dadas para a questão 4: Que pergunta, dúvidas e/ou respostas, 

que foram desenvolvidas e apresentadas no seminário, mais chamaram a sua atenção, mostra 

que 17(54,8%) participantes relataram que a explicação sobre o funcionamento da balança foi 

um dos aspectos mais interessantes da visita à feira e do seminário. Nesse sentido, o 

participante B3 argumentou que a “balança, a forma de uso e o porquê o feirante não utiliza 

uma balança mais tecnológica me chamaram muito a atenção”. 

Continuando essa análise, 5(16,1%) participantes comentaram sobre a maneira como o 

feirante realiza as “contas de cabeça”. Por exemplo, o participante A4 relatou que é 

interessante verificar “como ele faz os cálculos de cabeça”. É importante destacar que 

4(12,9%) participantes demonstraram o seu interesse na maneira como o feirante gerencia a 

sua barraca e as suas contas enquanto 2(6,5%)  participantes comentaram que o fato mais 

interessante foi o “modo prático e informal que o feirante utiliza o conceito de função”. Por 

outro lado, 3(9,7%) participantes não responderam essa questão. 

 Com objetivo de verificar a percepção dos participantes desse estudo com referência 

aos conceitos matemáticos presentes na feira, a análise das respostas dadas para a questão 5: 

Após você ter desenvolvido todas as atividades propostas para esta pesquisa, você acredita 

que os conceitos matemáticos de função estão presentes na prática de um feirante?, mostra 

que, para 30(96,8%) participantes, os conceitos de função estão presentes nas práticas laborais 

do feirante. Por exemplo, o participante A10 argumentou que esses conceitos estão presentes 

“até na própria forma de medida dos produtos e os valores, tem função”. A figura 14 mostra a 

resposta dada por esse participante. 
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Figura 14: Resposta dada pelo participante A10 para a questão 5 27 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Por outro lado, 1(3,2%) participante, B7, argumentou sobre uma ausência parcial do 

conceito de função na prática cotidiana do feirante, pois “(...) nem sempre um feirante usa 

conceitos matemáticos de função, às vezes, eles fazem promoção, tipo, 2 produtos por um 

preço menor, eles negociam, mas contém função presente na prática de um feirante”. 

Contudo, apesar de parecer conflitante, a fala dessa participante não afirma a ausência 

total dos conceitos de função, pois apenas justifica que, em alguns momentos, essa relação foi 

difícil de ser percebida ou relacionada com outros aspectos matemáticos que estão presentes 

na feira. A figura 15 mostra a resposta dada pelo participante B7 para essa questão. 

Figura 15: Resposta dada pelo participante B7 para a questão 5 28 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas pela questão 6: Antes deste trabalho 

você já havia realizado alguma atividade que relaciona as práticas cotidianas com o 

conhecimento matemático escolar? mostrou que 22 (71,0%) participantes responderam que as 

únicas práticas cotidianas relacionadas com o conhecimento escolar foram realizadas apenas 

em sala de aula enquanto 9 (29,0%) afirmaram que nunca haviam realizado atividades desse 

tipo, nem mesmo em sala de aula. O quadro 13 mostra as respostas dadas pelos participantes 

para essa questão. 

                                                      

27
 Resposta dada pelo participante A10 para a questão 5: “Até na própria forma de medida dos produtos e o 

valores, tem função”. 

28
 Resposta dada pelo participante B7  para questão 5: “Porque nem sempre um feirante usa conceitos de função, 

às vezes, eles fazem promoção, tipo 2 produtos por um preço menor, eles negociam, mas contém função 

presentes na prática de um feirante”. 
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Quadro 13: Respostas dadas pelos participantes para a questão 6 

Respostas Participantes Porcentagem 

Sim, somente em sala de aula. 22 71,0% 

Nunca, nem na sala de aula. 9 29,0% 

Total 31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Com relação à questão 7: O contato com o conhecimento matemático desenvolvido na 

escola, com as experiências do feirante e com todas as atividades desenvolvidas durante essa 

pesquisa se relacionaram de que forma? foi possível elaborar o quadro 14 que contém as 

expressões e frases utilizadas pelos participantes sobre a relação entre os conhecimento 

escolar e a prática do feirante. 

Quadro 14: Relação entre os conhecimentos escolares e a prática laboral do feirante 

Relação entre o conhecimento escolar e o conhecimento prático do feirante na 

perspectiva dos participantes 

 Expressões e frases Participantes Porcentagem 

Relação 

direta ou 

indireta com 

os conceitos 

de função 

Para entender melhor os conteúdos de 

função. Passei a entender que existe função 

em muitas coisas. Ajudaram aprofundar os 

conhecimentos em função, até por que 

estudar e ver de perto é melhor pra aprender, 

em funções de f(x). Todas elas nos ajudam a 

entender melhor o conceito de função. 

Mostrando que tudo isso gira ao redor dos 

conceitos de função, ou seja, usamos a 

função no cotidiano e nem percebemos. 

12 38,7% 

Nos cálculos e na variação, Devido aos 

cálculos, contas e cálculos. Com o 

conhecimento matemático, nas operações. 

8 25,8% 

O nosso cotidiano se relaciona da forma 

mais certa e interessante para o nosso 

aprendizado. Para aprender mais na 

matemática. Dando conhecimento prático de 

função. Em forma da função esta em quase 

todo lugar. Formal e informal. 

8 25,8% 

 Não respondeu. 3 9,7% 

Total  31 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Consequentemente, as respostas dadas pelos participantes desse estudo, que foram 

sintetizadas no quadro 14, mostram que 28(90,3%) participantes afirmaram que os 

conhecimentos do feirante se relacionam de maneira direta ou indireta com os conceitos de 

função enquanto 3(9,7%) não responderam essa questão.  

Com relação à questão 8: Explique em quais aspectos as práticas matemáticas do 

feirante são diferentes ou não daquelas utilizadas na escola, a análise das respostas dadas 
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mostra que 14(45,2%) participantes afirmaram que as práticas diferenciadas estão 

relacionadas com o fato de que o feirante não utiliza a calculadora para o cômputo do preço 

das compras e, também, não possui uma balança eletrônica para a pesagem dos produtos 

comercializados. Outra prática observada pelos participantes que se diferencia daquelas 

empregadas na escola é a predominância da utilização do cálculo mental nas transações 

efetuadas na feira. 

Para 8(25,8%) participantes, os cálculos matemáticos realizados na feira parecem ser 

mais fáceis, pois estão relacionados com situações-problemas reais, sendo, portanto, mais 

práticos do que aqueles utilizados na escola. Por outro lado, 5(16,1%) participantes 

comentaram que um fato que se destacou foi a maneira como o feirante administra e organiza 

as  suas práticas de comercialização. 

Contudo, 1(3,2%) participante, A8, afirmou que a diferença entre as práticas 

matemáticas escolares e da feira está relacionada com o fato de que “o feirante está todos os 

dias [lidando] com a matemática, [e na] escola não, você só decora” enquanto 2(6,5%) 

participantes argumentaram que as práticas vivenciadas na feira são similares com aquelas 

experienciadas em salas de aula. Por outro lado, 1(3,2%) participante não respondeu essa 

questão. 

O quadro 15 mostra as respostas dadas pelos alunos com referência às diferenças e 

similaridades entre as práticas matemáticas do feirante com aquelas da sala de aula. 

Quadro 15: Diferenças e similaridades entre as práticas matemáticas do feirante e da 

sala de aula 

Respostas Participantes Porcentagem  

Uso contínuo da matemática pelo feirante, na escola só 

decoramos. 
1 3,2% 

Não utiliza calculadora e balança eletrônica, faz conta 

de cabeça. 
14 45,2% 

Agilidade e facilidade dos cálculos, que na feira são 

mais práticos e fáceis, pois na feira é mais real. 
8 25,8% 

Administração do feirante, a organização das formas de 

venda e o uso de função na prática. 
5 16,1% 

Nenhum aspecto diferente. 2 6,5% 

Não respondeu. 1 3,2% 

Total 31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

A análise das informações obtidas com a questão 9: Explique como esses 

conhecimentos (contato com a prática do feirante) ajudaram você a (re)aprender os 
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conhecimentos matemáticos relacionados com o conceito de função, mostrou que 9(29,0%) 

participantes afirmaram que a atividade desenvolvida na feira proporcionou uma 

(re)aprendizagem dos conceitos matemáticos e de função. 

Dessa maneira, a participante B7 afirmou que o contato com a prática do feirante “me 

ajudou a reaprender a outra forma de função, uma que é usada geralmente pelos taxistas 

y=ax+b, pois a havia esquecido”. Similarmente, 4 (12,9%) participantes consideraram que 

esse tipo de atividade os auxiliaram a (re)aprender os conceitos de função, pois tiveram que 

considerar os diversos modos de comercialização, bem como as ferramentas de venda 

utilizadas pelos feirantes para a comercialização de seus produtos. 

Prosseguindo com essa análise, 9 (29,0%) participantes argumentaram que as aulas 

práticas foram relevantes para a re-significação do conceito de função. Por exemplo, o 

participante A4 afirmou que esse contato os direcionaram para a descoberta de “outros 

exemplos de função distintos daqueles que estávamos acostumados a aprender na escola”. 

Contudo, 2(6,5%) participantes argumentaram que o contato com as práticas laborais do 

feirante os auxiliaram no entendimento do conceito de função, porém, não justificaram as suas 

respostas. 

Por outro lado, 4 (12,9%) participantes apresentaram outras respostas que foram 

consideradas desconexas29
 do solicitado, 3 (9,7%) responderam que o contato com as práticas 

laborais do feirante não os auxiliaram no entendimento do conceito de função, porém, não 

justificaram as suas respostas. O quadro 16 mostra as respostas dadas por esses participantes 

para essa questão. 

Quadro 16: Respostas dadas pelos participantes para a questão 9 

Respostas Participantes Porcentagem 

Motivou a aprendizagem ou levou a uma melhor aprendizagem 

dos conceitos de função e matemática. 
9 29,0% 

As aulas práticas me ajudaram a aprender mais. Outros exemplos 

cotidianos. Novas Experiências. 
9 29,0% 

Os diversos modos de comercialização e ferramentas de venda, 

como, por exemplo, a balança. 
4 12,9% 

Outras respostas desconexas do solicitado.  4 12,9% 

Não (sem explicação). 3 9,7% 

Sim, não explicou. 2 6,5% 

Total 31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

                                                      

29
 As respostas consideradas desconexas são aquelas que não respondem claramente a pergunta realizada. Por 

exemplo, o participante A6 afirmou que essa atividade o auxiliou na (re)aprendizagem do conceitos matemáticos, 

pois é “fato que tudo na nossa vida [deve] ser um aprendizado”. 
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 O principal objetivo da questão 10: Depois da realização dessas atividades, explique o 

que você entende por função, foi o de verificar a concepção que os participantes têm sobre o 

conceito de função. Nesse sentido, a análise das respostas dadas para essa questão mostra que 

18(58,1%) participantes afirmaram que os conceitos de função estão relacionados com a 

variação, a dependência e/ou a relação entre duas grandezas enquanto para 13(41,9%) 

participantes, o entendimento de função está relacionado com os conceitos presentes em 

diversas situações cotidianas. 

Por exemplo, a participante B5 respondeu que a “variação dos preços é uma forma de 

função” enquanto o participante A1 argumentou que a função pode ser definida como a 

“variação de números, como, por exemplo, o preço por quilo ou por embalagem de produtos”. 

 Em continuidade, a análise das respostas dadas para a questão 11: Explique como as 

funções podem ser utilizadas para resolver os problemas enfrentados no dia a dia, mostra 

que 18(58,1%) participantes afirmam que as funções podem ser consideradas como 

instrumentos de resolução de problemas, como, por exemplo, a definição do preço dos 

alimentos e de outros produtos. 

Nesse direcionamento, 9(29%) participantes comentaram que a funções servem para 

resolver problemas oriundos de operações e cálculos matemáticos enquanto 1(3,2%) 

participante afirmou que as funções permitem a resolução de problemas presentes em diversas 

profissões, inclusive a do feirante. Por outro lado, 3(9,7%) participantes não responderam essa 

questão. O gráfico 5 mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

Gráfico 5: Respostas dadas pelos participantes sobre a presença de funções no cotidiano 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 . 

18 

9 

3 

1 

Preço de alimentos ou outros produtos 

Operações e cálculos matemáticos 

Não respondeu 

Em profissões, como o caso do feirante 

Participantes 



103 

 

 Com respeito à questão12: Considere a seguinte afirmativa: com relação as suas 

aplicações, as funções tratam de problemas de variação e de quantificação de fenômenos que 

ocorrem em nosso cotidiano. Você concorda com essa afirmativa? O quadro 17 mostra as 

respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

Quadro 17: Respostas dadas pelos participantes para a questão 12 

Resposta Justificativa Participantes Porcentagem 

Sim 

Quando aumenta o domínio varia a imagem. 

Por várias vezes, precisamos aplicar função 

em nosso dia a dia. Pois existem diversas 

grandezas. Dá prá saber a quantidade a 

pagar. Tudo está relacionado com a função. 

A fórmula faz os valores variarem. Porque 

ajuda-nos em várias coisas. Um exemplo é 

quando vai fazer compra. Porque usamos 

função no nosso dia a dia. Porque ajuda nos 

dados. Porque para tudo que fazemos 

precisamos de conceito matemático. Função 

é a variação de valores. Como as variações 

do preço. Porque quando o Kg for maior, 

você pagará mais. Pode calcular até o lucro. 

Como a quantidade de quilo. Como os 

preços. Porque nas funções temos variáveis 

e a usamos no cotidiano, um exemplo, na 

hora de comprar pães. Utilizamos a função 

no nosso dia a dia. Função é usada no nosso 

cotidiano. A função se relaciona com as 

várias formas de venda na feira. Pois a 

matemática está sempre no nosso dia a dia. 

Porque faz parte do nosso dia a dia. A forma 

que é calculada e quando a gente paga por 

essa mercadoria. Usamos a função em tudo. 

Pois a matemática está sempre no nosso dia 

a dia. Pois usamos a função em nosso 

cotidiano. 

30 96,8% 

Não Não justificou. 1 3,2% 

Total  31 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Os dados apresentados no quadro 17 mostram que 30(96,8%) participantes concordam 

com a afirmativa de que as funções tratam de problemas de variação e de quantificação de 

fenômenos que ocorrem no cotidiano, justificando que essa relação é promovida por meio da 

variação entre o domínio e a imagem da função, pelas suas diversas aplicações diárias e, 

também, para a determinação de preço a se pagar com a utilização de sua fórmula para 

representar a variação do valor. Por outro lado, 1 (3,2%) participante discordou dessa 

afirmação, porém, não justificou a sua resposta. 
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A análise das respostas dadas para a questão 13: Considere a seguinte afirmativa: O 

estudo das funções trata das relações entre grandezas variáveis. Você concorda com essa 

afirmativa? mostra que 27(87,1%) concordaram com essa afirmativa, 3(9,7%) não 

concordaram plenamente com essa asserção enquanto 1(3,2%) participante não respondeu 

essa questão. O quadro 18 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo que 

responderam essa questão. 

Quadro 18: Respostas dadas pelos participantes para a questão 13  

Resposta Justificativas Participantes Porcentagem 

Sim 

Preço e peso variam, pois são grandezas. Valor a 

pagar varia em relação à mercadoria, como 

acontece na feira, pelos cálculos matemáticos. 

Sempre um valor varia em relação ao outro. 

Porque se trata de coisas variáveis. Porque quando 

o quilo aumenta também a grama e o preço. Os 

valores crescem, como o preço, preço e quilo ou 

preço e embalagem. Porque se tratam de coisas 

que variam, pois diminuem ou aumentam. 

27 87,1% 

Não  
Porque eu não sei. Porque não entendi. Não 

explicou 
3 9,7% 

Não 

respondeu 
Deixaram em branco. 1 3,2% 

Total 
 

31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  O principal objetivo da questão 14: Considere a seguinte afirmativa: As diferentes 

maneiras para representar funções são importantes para analisar os resultados obtidos nas 

situações-problema propostas em sala de aula. Você concorda com essa afirmativa? foi o de 

verificar a percepção que os participantes têm com relação ao estudo de função desenvolvido 

em sala de aula. 

Nesse sentido, a análise das respostas dadas para essa questão mostra que 30 (96,8%) 

participantes concordaram com essa afirmativa, pois essas diferentes maneiras de representar 

funções podem ser utilizadas na resolução dos exercícios desenvolvidos nas aulas, na 

utilização de tabelas para a organização das informações e, também, nas representações por 

meio de tabelas e gráficos, entre outros. Por outro lado, 1 (3,2%) participante discordou dessa 

asserção, porém, não justificou a sua resposta. O quadro 19 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 

 

 

 



105 

 

Quadro 19: Respostas dadas pelos participantes para a questão 14 

Resposta Justificativa Participantes Porcentagem 

Sim 

Porque é aplicado em sala de aula. Dá pra 

utilizar tabela e outras informações. Por 

exemplo, os exercícios desenvolvidos 

durante as aulas. Como as tabelas de preço. 

Como vendas por pacotes e promoções. 

Todos os nossos cálculos matemáticos. Por 

nos ajudar a ter resultados mais precisos. 

Muitas coisas podem virar função. Para 

aprender vários tipos de maneira que 

podemos usar. Fazendo representações em 

tabelas, gráficos, tópicos e outras que 

ajudariam a identificar mais. As tabelas e as 

formas de comercializar. Pois servem de 

exemplos. Maneiras de representar funções 

y= ax ou y=ax+b. As situações problemas 

são as contas de função ou probleminhas que 

iremos usar. São importantes porque iremos 

descobrir o que queremos. As formas de 

venda servem como exemplos em sala de 

aula. Porque são formas diferentes de se 

chegar no resultado pode mudar seu ponto de 

vista. Existem varias maneira de solucionar 

problemas da função. 

30 96,8% 

Não Não justificou. 1 3,2% 

Total  31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em continuidade da análise, a questão 15: Considere a seguinte afirmativa: A fala é 

uma importante forma de representação e pode ser considerada como um veículo importante 

para traduzir um problema enfrentado diariamente da linguagem informal à linguagem 

matemática de função. Você concorda com essa afirmativa? teve como objetivo delinear, 

após a condução da pesquisa, a percepção dos participantes com relação à importância da fala 

para a tradução do conhecimento informal para à linguagem formal da matemática. 

Nesse sentido, a análise das respostas dadas para essa questão mostra que 29(93,5%) 

participantes afirmaram que a fala é muito importante para a realização dessa tradução 

enquanto 2(6,5%) discordaram dessa asserção. O quadro 20 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão.  
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Quadro 20: Respostas dadas pelos participantes para a questão 15 

Respostas Justificativas Participantes Porcentagem 

Sim 

Através da fala do feirante consegui entender melhor o 

feirante explicando. Porque da mesma forma podemos 

nos comunicar e tentar resolver o problema, pois há 

troca de conhecimento quando conversamos. Podemos 

aprender, pelo fato de como conduzimos tudo, 

devemos explicar tudo da forma mais clara para todos 

entenderem. Porque se o feirante não tiver uma fala 

boa os clientes não iriam gostar de se comunicar com 

ele. A fala facilita totalmente e para o entendimento, a 

pessoa pode ensinar a gente. Conversando com o 

feirante aprendi mais, porque através da fala você 

aprende. O feirante explicou e nós entendemos, pois 

ele resolve tudo com a linguagem matemática. 

29 93,5% 

Não 

Não explicou. Porque para explicar uma função tem 

que ter prática na representação e deve ser formal para 

entendermos corretamente o que é função. 

2 6,5% 

Total  
 

31 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Com relação à questão 16: Como você avalia as atividades propostas na pesquisa que 

você participou?, a análise das respostas dadas mostra que 19 (61,3%) participantes 

atribuíram o conceito muito bom para essas atividades. Por exemplo, o participante A7, 

justificou que o desenvolvimento das atividades “foi diferente, pois a gente pode (re)aprender 

as funções” enquanto o participante A10 afirmou que “foi bem interessante, porque vi uma 

forma mais fácil de aprender função”. 

Continuando com essa análise, 7(22,6%) participantes conceituaram essas atividades 

como ótimo. Por exemplo, a participante B1 afirmou que “pude aprender e tirar muitas 

dúvidas sobre função”, o participante A6 justificou que “tudo foi um aprendizado” enquanto o 

participante A12 comentou que “agora eu sei um pouco, como se calcula na balança”. Nesse 

direcionamento, 4 (12,9%) participantes responderam que as atividades foram boas. Por 

exemplo, a participante B3 afirmou que o desenvolvimento dessas atividades foi bom “porque 

foram atividades práticas” enquanto o participante A9 justificou que essas atividades foram 

importantes “para aprenderem um pouco de função”. 

Por outro lado, 1(3,2%) participante B16 atribuiu o conceito regular para essas 

atividades, pois “não consegui aprender muito”. É importante ressaltar que o conceito ruim 

não foi atribuído pelos participantes. O gráfico 6 mostra a avaliação dos participantes para as 

atividades propostas em sala durante a realização do trabalho de campo desse estudo. 
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Gráfico 6: Avaliação atribuída pelos participantes às atividades da pesquisa 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  A análise das respostas dadas para a questão 17: Expresse os seus sentimentos em 

relação às atividades propostas em sala de aula. Pode ser uma palavra ou frase, mostra que 

30(96,8%) participantes responderam que essas atividades foram legais, fáceis e boas, pois 

auxiliaram o desenvolvimento do aprendizado dos conceitos de função. 

Por exemplo, a participante B4 afirmou que “me sinto muito bem com essas atividades 

realizadas, gostei muito, e consegui lembrar mais um pouco de tudo que já vi antes”, a 

participante B7 justificou que “gostei das atividades, pois me ajudaram a entender melhor os 

conceitos de função, estou feliz por adquirir mais conhecimentos” enquanto a participante B14 

comentou que “gostei muito, devia ter mais atividades assim para a nossa aprendizagem”. No 

entanto, 1(3,2%) participante não respondeu essa questão. 

 

3.2.    Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (QUAN) dos Blocos de Atividades do 

Registro Documental, da Visita à Feira e do Seminário com o Feirante 

 

É importante ressaltar que os Blocos de Atividades do Registro Documental também 

foram instrumentos importantes para a coleta de dados qualitativos e quantitativos, pois esses 

instrumentos oportunizaram para os participantes a possibilidade de responderem as 

atividades propostas nos blocos do registro documental com as suas próprias palavras e de 

acordo com o conhecimento formal e informal que possuíam, oferecendo, assim, uma visão 

holística do significado que atribuíam ao conceito de funções. Nesse sentido, as respostas 

qualitativas dadas pelos participantes foram quantificadas, pois estavam relacionadas com a 

análise dos dados relativos aos blocos de atividades realizados durante a condução do trabalho 

de campo desse estudo. 
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3.2.1.   Bloco de Atividades I: Atividades Matemáticas Éticas 

 O principal objetivo desse tópico é organizar, apresentar e analisar os dados obtidos 

por meio das questões propostas pelo Bloco de Atividades I: Atividades Matemáticas Éticas. 

Assim, as atividades desse bloco foram analisadas considerando o conhecimento ético e 

acadêmico sobre função dos participantes no início desse estudo. A análise dos dados mostrou 

que 38 (100%) participantes realizaram as atividades propostas nesse bloco. 

 Para a organização da fase analítica dessa atividade, apresenta-se a questão 1 por meio 

de uma situação hipotética que mostra os dados referentes ao preço de uma mercadoria que 

será utilizada em uma receita para a preparação de um caldo de mandioca. Em 

complementaridade à esse questionamento, a questão 1(a) propôs que os alunos completassem 

uma tabela a fim de determinar o preço a ser pago, em quilo, por essa refeição. A figura 16 

mostra o enunciado da questão 1 e 1 (a) respectivamente. 

Figura 16: Enunciado do item 1 e 1(a) do bloco de atividades I 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A utilização da tabela, anterior, teve como objetivo verificar a relação que os 

participantes atribuíam a biunivicidade e a proporcionalidade entre o preço e a quantidade em 

quilogramas de mercadoria, bem como, apresentar a unidade de medida adequada. A análise 

das respostas dadas para essa questão mostra que 38 (100%) participantes efetuaram os 

cálculos corretamente, sendo que 30 (78,9%) desses participantes não definiram a unidade 

monetária, 7 (18,4%) utilizaram a unidade monetária corretamente e 1 (2,6%) apresentou 

erroneamente a unidade de massa (Kg) no lugar da unidade monetária (R$). 
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Dos participantes que responderam corretamente essa questão, mas não definiram a 

unidade monetária, 5 (16,7%) apresentaram argumentos que reforçam o entendimento do 

conceito de proporcionalidade, bem como o caráter funcional da lei de formação da função. A 

figura 17 mostra a resposta dada pelo participante A11 para item 1(a) dessa questão. 

Figura 17: Resposta dada pelo participante A11 para o item 1(a) da questão 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Além disso, a participante B1 apresentou uma tentativa de relacionar as variáveis 

dependente e independente na tabela de uma maneira diferente da convencional por meio da 

permutação das variáveis x e y. A figura 18 mostra a resposta dada por essa participante para 

a questão 1(a). 

 

Figura 18: Resposta dada pela participante B1 para a questão 1(a)  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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 Com relação às respostas dadas para a questão 1(b): Se os responsáveis pela compra do 

ingrediente que falta, possuem o valor de R$ 32,50 para fazer a compra, quantos quilos de 

mandioca poderão comprar? Apresente os seus cálculos e a sua resolução para demonstrar o 

seu raciocínio, a análise dos dados mostra que 37 (97,4%) participantes responderam 

corretamente essa questão enquanto 1 (2,6%) não a respondeu. 

 Dos participantes que a responderam corretamente, 31 (83,8%) efetuaram a divisão de 

R$ 32,50 por R$ 2,50 encontrando o valor correto de 13 kg. No entanto, 6 (16,2%) 

participantes utilizaram outros meios para a resolução do item 1(b) dessa questão, como, por 

exemplo, proporcionalidade. Nesse sentido, a figura 19 mostra a resolução desse item pela 

participante B2. 

Figura 19: Resposta dada pela participante B2 para o questionamento 1(b)  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

A análise da resposta dada pela participante B2 mostra a utilização do conceito de 

proporcionalidade para relacionar as grandezas envolvidas nesse item da questão proposta. 

Continuando com o foco na compreensão das concepções dos participantes sobre a 

relação existente entre a tabela apresentada no item 1(a), o questionamento proposto no item 

1(b) e o conceito de função, a análise das respostas dadas para o item 1(c): É possível afirmar 

que a situação-problema proposta na questão 1(a) representa uma função? mostrou que, para 

38 (100%) participantes, a tabela apresentada é uma das maneiras utilizadas para a 

representação do conceito de função. 

Desses participantes, apenas 2 (5,3%) não justificaram as suas respostas. Das 

justificativas apresentadas pelos participantes, 29 (80,6%) afirmaram que existe uma relação 

biunívoca entre os valores das grandezas apresentadas na tabela. Por exemplo, a participante 

B7 argumentou que “Para cada elemento do conjunto A (Kg) há um correspondente no 

conjunto B (preço)”, confirmando, assim, essa biunivicidade. 

 Com o objetivo de complementar as informações obtidas no item anterior, o 

questionamento 1(d): Existe uma dependência entre o número de quilogramas de mandioca e 
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o preço a pagar?, procurou compreender como os participantes entendem a relação de 

dependência entre o peso e o preço da mercadoria. A análise das respostas dadas para esse 

item mostra que 37 (97,4%) participantes afirmam que existe a dependência entre o preço e o 

quilo enquanto 1 (2,6%) não respondeu a esse item. 

Por exemplo, o participante A3 argumenta que a dependência entre essas variáveis 

existe, “pois os dois [peso e preço] são diretamente proporcionais”. Com relação à essa 

resposta, infere-se que esse participante elabora uma relação entre os conceitos de função e de 

grandezas diretamente proporcionais, que está vinculada às concepções de função polinomiais 

de 1º grau. 

  De acordo com esse contexto, para que se pudesse verificar o entendimento dos 

participantes quanto ao significado de domínio e imagem, a análise das respostas dadas ao 

item 1(e): Qual dessas grandezas é dependente (Imagem) e qual é independente (Domínio)? 

mostrou que 27 (76,3%) participantes responderam corretamente esse item enquanto 1 (2,6%) 

o respondeu incorretamente, pois afirmou que o domínio seria o preço enquanto a imagem 

seria a quantidade em quilogramas. Ressalta-se que 8 (21,1%) não responderam esse item. A 

figura 20 mostra a resposta dada pela participante B1 para esse item. 

Figura 20: Resposta dada pela participante B1 para o item 1(e)30 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A análise das respostas dadas para o item 1(f): As grandezas apresentadas na questão 

1(a) podem definir uma função crescente, decrescente ou constante? mostrou que 14 (36,8%) 

participantes concordam que a situação-problema proposta no item 1(a) está relacionada com 

o conceito de uma função constante, 20 (52,6%) responderam que a situação descrita é uma 

função crescente, sendo que 4 (10,6%) não responderam esse item. 

Dos 20 (100%) participantes que responderam que a situação-problema proposta no 

item 1(a) representa uma função crescente mostra que 4 (20%) entenderam o significado 

conceitual de função crescente. Assim, o participante A6 respondeu que a função é “crescente, 

pois quanto maior o peso, maior o valor por kg”. Por outro lado, 16 (80%) participantes 

                                                      

30
 Resposta dada pela participante B1 para o item 1(e): “A imagem é o preço, e o domínio é quilo por que não 

depende do preço”. 
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apresentaram argumentos errôneos sobre esse conceito. Por exemplo, o participante A8 

respondeu que a função é “crescente, porque o valor é variável”.  

Por meio da resposta dada pelo participante A6 é possível inferir que há indícios de 

uma tentativa correta de uma definição formal do conceito de função crescente, pois está 

implícito que a medida que os valores de x (peso) aumentam, os valores de y (valor em kg) 

também aumentam. Em contrapartida, o participante A8 elabora uma asserção errônea, pois, 

relaciona o crescimento de função com a variação de grandezas. 

Quanto a análise das respostas dadas pelos 14 (100%) participantes que afirmaram que 

a situação-problema proposta no item 1(a) representa uma função constante, verifica-se que a 

definição de função constante está correta apesar de estar desvinculada dos dados apresentado 

na tabela da questão 1. Por exemplo, a figura 21 mostra a resposta dada pelo participante A7 

para o item1(f). 

Figura 21: Resposta dada pelo participante A7 para o item 1(f)31 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 Com relação ao item 1(g): Você consegue definir uma relação entre o número de 

quilogramas (x) de mandioca e o preço (y) a se pagar por quilo? Qual?, a análise das 

respostas dadas para esse questionamento mostrou que 33 (86,8%) participantes afirmaram 

que conseguem relacionar o preço a ser pago com o peso da mercadoria (mandioca) enquanto 

5 (13,2%) não responderam esse item. 

Dos 33 (100%) participantes que responderam sobre a possibilidade dessa relação, 14 

(42,4%) elaboraram o etnomodelo matemático ético dado por          para representar a 

situação-problema proposta nesse item enquanto 17 (51,5%) participantes representaram essa 

situação de maneira retórica. Por exemplo, a figura 22 mostra a representação proposta pelo 

participante A4.  

Figura 22: Resposta apresentada pelo participante A4 para a questão 1(g)32 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

                                                      

31
 Resposta dada pelo participante A7 para o item 1(f): “Função constante. Porque cada elemento x e A (quilo) 

associado sempre o mesmo elemento c e B (preço)”. 
32

Resposta dada pelo participante A4 para o item 1(g): “Sim, a cada 1 quilograma de mandioca paga-se  R$ 2,50”. 
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Nesse contexto, a utilização de uma representação mista composta por uma parte 

retórica e outra simbólica para a elaboração do etnomodelo matemático ético relacionado com 

a situação-problema proposta, foi realizada por 2 (6,1%) participantes. A figura 23 mostra a 

resposta dada pela participante B11 que está relacionada com a representação mista dessa 

situação-problema. Ressalta-se que essa participante realizou uma relação correta entre o 

preço a pagar e a sua dependência com o peso da mercadoria. 

 

Figura 23: Resposta dada pela participante B11 para o item 1(g)33 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 O gráfico 7 mostra as respostas dadas pelos participantes para o item 1(h): Esboce 

(Desenhe) um gráfico que representa esta situação? 

Gráfico 7: Esboço do gráfico que representa a situação-problema proposta no item 1(h) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

 A análise do gráfico 7 mostra que 20 (52,6%) participantes não responderam 

completamente esse item, sendo que nas respostas consideradas incompletas estavam ausentes 

o preenchimento do domínio e da imagem no gráfico e/ou a marcação dos eixos x e y e, 

também, a ausência da representação da curva e/ou a marcação de pontos no gráfico. Por 

exemplo, a figura 24 mostra o gráfico elaborado pelo participante A8. 

                                                      

33
 Resposta dada pela participante B11 para o item 1(g): “Observe que para saber o preço y a se pagar e 

necessário saber a quantidade x de mandiocas, ou seja, o preço y = 2,50.x, dessa forma, pode-se dizer que o 

preço esta em função do quilograma de mandioca”. 
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Figura 24: Gráfico elaborado pelo participante A8 para o item 1(h) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas consideradas incorretas foram dadas por 8 (21,1%) participantes, sendo 

que apresentavam a curva traçada erroneamente, as marcações realizadas fora de escala e os 

cálculos errôneos. Por exemplo, a figura 25 mostra o gráfico elaborado pelo participante A10. 

 

Figura 25: Gráfico apresentado pelo participante A10 questionamento 1(h) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com essa análise, 7 (18,4%) participantes não construíram o gráfico da 

situação-problema proposta enquanto 3 (7,9%) o esboçaram corretamente. Por exemplo, a 

figura 26 mostra o gráfico correto elaborado pelo participante A3. 

Figura 26: Gráfico correto elaborado pelo participante A3 para o item 1(h) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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 Continuando com a análise do Bloco de Atividades Matemáticas I (Éticas), a figura 27 

mostra o enunciado introdutório da questão 2 desse bloco. 

 

Figura 27: Enunciado introdutório da questão 2 do bloco de atividades I 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 De acordo com o enunciado introdutório dessa questão, o seu principal objetivo foi 

possibilitar que os alunos se colocassem em uma situação na qual fossem vendedores e 

tivessem que escolher a maneira adequada de venda de algumas mercadorias, sendo que 

poderiam utilizar o conhecimento matemático acadêmico sobre funções para realizar essa 

atividade. Desse modo, se apresentam as análises dos questionamentos presentes nessa 

atividade. 

 A análise das respostas dadas para o item 2(a): Explique qual é a sua estratégia de 

venda e qual é o preço que irá vender esses produtos, mostrou que a preferência de venda em 

quilogramas foi respondida por 28 (73,7%) participantes, sendo que 1 (2,6%) participante 

optou pela venda com a utilização da caixa inteira enquanto 9 (23,7%) não responderam esse 

item. 

Pela análise dos preços sugeridos pelos participantes, infere-se que houve uma 

prevalência de 12 (41%) dos participantes em determinar o preço do quilograma do quiabo 

como R$ 4,00 e 11 (39%) optaram pelo preço de R$ 5,00 para a venda do tomate. Por meio 

dessa análise e buscando complementar essas respostas o gráfico 8 mostra os preços sugeridos 

para a venda dos produtos. 
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Gráfico 8: Preços de venda sugeridos para os produtos durante a simulação de venda 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A questão 2(b) objetivou compreender “Por que você [aluno] acha que a estratégia 

que você escolheu é lucrativa? Discuta com seus colegas. Explique”. O quadro 21 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para esse item. 

Quadro 21: Respostas dadas pelos participantes para o item 2(b) 

Resposta Participantes Percentual 

Lucrar para ganhar acima do preço de compra. 4 10,5% 

Preço acessível, justo e bom, preço mais em conta 

com lucro. 
11 28,9% 

Porque terei lucro de 2 reais no Kg de tomate e 1 

real no Kg de quiabo. 
3 7,9% 

Porque ganharei R$ 40,00 de lucro. 1 2,6% 

Para cobrir os gastos. 7 18,4% 

Não respondeu. 12 31,6% 

Total 38 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

O quadro 21 mostra que 11 (28,9%) participantes utilizaram as palavras, termos e/ou 

frases como, por exemplo, acessível, justo, bom e mais em conta para justificar as suas 

respostas, revelando uma preocupação com a justiça social. Por exemplo, a figura 28 mostra a 

resposta dada pela participante B8 para esse item. 
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Figura 28: Resposta dada pela participante B8 para o item 2(b)34 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Essa resposta mostra que houve uma preocupação dessa participante em determinar 

um preço adequado que atraísse os clientes e que ainda possibilitasse um lucro considerável. 

No entanto, essa mesma preocupação não foi privilegiada por 7 (18,4%) participantes que 

apenas estava preocupados com a necessidade de cobrir os gastos, contudo, não justificaram 

que tipo de despesas estavam relatando nesse processo. 

Com relação ao lucro, 4 (10,5%) participantes justificaram que o preço determinado 

contribuía unicamente para a obtenção de um lucro superior ao preço de compra enquanto, 3 

(7,9%) participantes relataram que a estratégia escolhida para a determinação do preço dos 

produtos garantiria um lucro fixo na venda das duas mercadorias enquanto 1 (2,6%) constatou 

que teria um lucro de R$ 40,00 na caixa de tomate. Ressalta-se que 12 (31,6%) participantes 

não responderam esse questionamento. 

 Em seguida, realizou-se a análise das respostas dadas para o questionamento 2(c): 

Você acredita que a estratégia de venda que você escolheu representa uma função? Se sim, 

qual é a sua variável independente (Domínio) e qual a sua variável dependente (Imagem)? 

Essa análise mostrou que 27 (71,1%) participantes consideram que as suas respostas 

generalizam uma situação-problema envolvendo conceitos de função enquanto 11 (29,9%) 

não responderam esse questionamento. 

Dos 27 (100%) participantes que considera a situação-problema descrita como uma 

função, todos relacionaram corretamente o domínio e a imagem com o peso e o preço, 

respectivamente. Por exemplo, a figura 29 mostra a resposta dada pela participante B19 para 

esse item. 

 

 

 

 

 

                                                      

34
Resposta dada pela participante B8 para o item 2(b): “Pois além de possuir um preço acessível para todas as 

classes, o lucro será grande para o vendedor”. 
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Figura 29: Resposta dada pela participante B19 para o item 2(c)35 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Com relação ao item 2(d): Se você respondeu Sim para a pergunta anterior. Escreva 

uma lei de formação que exemplifique a sua estratégia. A análise dos dados mostrou que 27 

(71,1%) participantes apresentaram etnomodelos matemáticos éticos (lei de formação) de 

acordo com a estratégia adotada na resolução da situação-problema proposta no 1(a) enquanto 

11(29,9%) não apresentaram etnomodelos explicitando a sua resposta. A figura 30 mostra a 

elaboração de um etnomodelo matemático ético pelo participante A11. 

Figura 30: Etnomodelo ético elaborado pelo participante A11 para o item 2(d) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Para o item 2(e): Esboce o gráfico da situação que você sugeriu”, o gráfico 9 mostra 

as respostas dadas pelos participantes desse estudo para esse questionamento. 

 

Gráfico 9: Respostas dadas pelos participantes para o item 2(e) sobre o esboço do 

gráfico 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

                                                      

35
Resposta dada pela participante B19 para o item 2(c): “Sim, pois se 1 kg de tomate é R$ 7,00, logo 2kg serão R$ 

14,00 (R$ 7,00 e 7,00) e assim será também com o quiabo. Domínio é o quilo e a imagem o resultado”. 
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 A análise dos dados constantes no gráfico 9 mostra que 12 (31,6%) participantes 

plotaram corretamente o gráfico para representar as suas funções, sendo que foram 

considerados corretos os gráficos que apresentavam o domínio e a imagem bem definidos, 

bem como apresentavam as curvas perfeitamente delineadas; 2 (5,3%) participantes não 

construíram as curvas apropriadamente, 4 (5,3%) apresentaram a tabela de valores 

corretamente, no entanto, não apresentaram o esboço dos gráficos, 6 (15,8%) participantes 

tiveram dificuldades na identificação correta do domínio e da imagem da função enquanto 14 

(36,8%) participantes não responderam esse questionamento. Por exemplo, a figura 31 mostra 

o gráfico, correto, esboçado pelo participante A4. 

Figura 31: Esboço gráfico elaborado pelo participante A4 

                         
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Para que o professor-pesquisador pudesse compreender o conceito de crescimento e 

decrescimento, bem como o de função constante, percebido pelos participantes, a análise das 

respostas dadas para o item 2(f): Após ter esboçado o gráfico diga se ele representa uma 

função crescente, decrescente ou constante? Explique, mostrou que 16 (42,1%) participantes 

consideraram que as funções são estritamente crescentes no intervalo do domínio que 

definiram para o gráfico, 7 (18,4%) afirmaram que a situação-problema modelada representa 

uma função constante enquanto 15 (39,5) não responderam esse questionamento. 

Por exemplo, com relação à afirmação de que a função que representa a situação-

problema proposta é constante, a análise dos dados mostra que essa interpretação foi 

equivocada, pois houve uma confusão entre a definição de função e a definição de função 

constante. Por exemplo, a figura 32 mostra a resposta dada pela participante B18 para esse 

item. 
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Figura 32: Resposta dada pela participante B18 para o item 2(f)36 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

Ao finalizar a apresentação e a análise dos dados qualitativos e quantitativos das 

respostas dadas para o Bloco de Atividades I: Atividade Matemáticas Éticas pelos 

participantes desse estudo se apresenta a seguir a análise dos dados qualitativos e 

quantitativos dos cadernos de observação utilizados pelos participantes desse estudo em sua 

visita à feira. 

 

3.2.2.   Análise dos Cadernos de Observação dos Participantes da Visita à Feira 

 

 Nesse tópico é apresentada a análise do caderno de observação dos participantes com 

relação à visita à feira que foi realizada nos dias 10 de Abril de 2016 e 14 de Abril de 2016 no 

período de 10h40min às 11h30min. Esse caderno de observação foi utilizado para que os 

participantes pudessem registrar as suas observações durante a visita à feira. Os objetivos dos 

cadernos de observações foram providenciar a coleta de dados do tipo etnográfico, além de 

verificar, possíveis indícios de etnomodelos dialógicos que, posteriormente, foram 

interpretados de acordo com a análise realizada e com os referenciais teóricos adotados nesse 

estudo. 

 É importante ressaltar que 25 (100%) participantes realizaram essa atividade, que 

corresponde a todos os alunos que visitaram a feira e registraram as observações em seus 

cadernos. Assim, iniciando o processo de análise tem-se que ao ser questionado pela 

participante B1 sobre o funcionamento da feira, o feirante respondeu que “ela funciona todos 

os domingos” e que as mercadorias vendidas dependem da safra, pois “às vezes vender o 

chuchu essa semana traz mais lucro do que outro legume”.  

A análise das anotações registradas nos cadernos de observação mostra que 13 (52%) 

participantes destacaram a variedade de mercadorias vendidas na feira e também pelo feirante. 

Por exemplo, a participante B4 registrou que o “feirante vende uma variedade grande de 

mercadorias como tomate, chuchu, alface, cará e cebola para satisfazer a vontade dos 

clientes”. 

                                                      

36
 Resposta dada pela participante B18 para o item 2(f): “Função constante, porque para cada elemento do 

conjunto A seja um elemento do conjunto B”. 
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Para 20 (80%) participantes, a barraca é limpa e bem organizada para facilitar o 

atendimento aos fregueses. Por exemplo, a participante B7 e o participante A15 ressaltaram que 

a “barraca é limpinha e organizada, pois fica tudo separadinho” enquanto as “verduras 

estragadas são descartadas em uma grade 37 de lixo”. A participante B1 perguntou para o 

feirante “o que se faz com a mercadoria que sobra?”, que respondeu que “guarda a 

[mercadoria] que não se perde para vender na próxima semana”. A participante B1 anotou que 

as mercadorias são separadas por tipo, como, por exemplo, “frutas, verduras e legumes” e que 

os “alimentos que caem no chão são imediatamente descartados”, demonstrando “uma devida 

atenção do feirante quanto a qualidade e o manejo saudáveis de suas mercadorias”. 

Então, a participante B9 relatou que o feirante vende muitas mercadorias com preços 

variados, sendo que “às vezes as mercadorias são mais caras que no sacolão, mas os clientes 

da feira tem preferência pelas verduras melhores e às vezes eles não preocupam com o preço”. 

Dessa maneira, o participante A10 complementou que a barraca “tem a lona para cobrir e tem 

caixas para guardar os alimentos”, sendo que os “pacotes de embalagens ficam pendurados na 

barraca para que o empacotamento das mercadorias seja rápido”. Assim, para agilizar a 

venda, o participante A10 relatou que o “feirante deixa as verduras arrumadas e as sacolas para 

embalar ficam penduradas no alto”. 

Essa análise também mostra que a participante B10 anotou em seu caderno de 

observações que gostou da organização da banca do feirante, pois as “alfaces estão bem 

organizadas, que por sua vez chama muita atenção dos clientes” enquanto a participante B2 

destacou a “organização das mercadorias na barraca”, pois “quando não tem clientes, o 

feirante ajeita a mercadoria para ficar bonita e joga água nas verduras para não murcharem”. 

Continuando com essa análise, 17(68%) participantes destacaram a organização e o 

comportamento atencioso do feirante para com os seus fregueses. Nesse sentido, o 

participante A2 registrou que o “feirante é bem organizado, sendo que o atendimento oferecido 

é melhor que em outros comércios”. Similarmente, o participante A3 anotou sobre a atitude do 

feirante com relação ao atendimento aos clientes, pois “dá total atenção aos clientes”. Assim, 

o participante A5 também comentou sobre a “dedicação do feirante para com os seus 

fregueses”. Dessa maneira, a participante A12 também relatou sobre os aspectos relacionados 

com a organização do feirante, por exemplo, o “dinheiro fica em uma caixa de madeira, as 

                                                      

37
Durante o dia de trabalho na feira, o feirante utiliza, de maneira improvisada, uma grade (embalagem) de 

verduras como lixeira. Ao final da feira, o lixo é colocado em sacos plásticos para serem coletados pelos garis 

responsáveis pela limpeza da feira. 
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sacolas ficam penduradas” e “quando as mercadorias acabam, há varias caixas [com produtos] 

e aí ele [os] coloca na barraca”. 

Nesse direcionamento, os participantes A9 e B9 destacaram algumas particularidades da 

organização do feirante como, por exemplo, as “moedas são colocadas em uma caixa de 

madeira e as notas de dinheiro ficam em seu próprio bolso para facilitar o troco para os 

clientes”. Nesse direcionamento, o participante A2, argumenta que para agilizar o 

atendimento, o “feirante utiliza dinheiro trocado para a devolução do troco, que está guardado 

no bolso de sua blusa”. Por outro lado, a participante B1 relatou que “quando não há troco o 

feirante se desloca de sua barraca até a do lado para trocar dinheiro”. 

Nesse contexto, o participante A3 relatou sobre a diferenciação do atendimento do 

feirante para os fregueses, que “é melhor do que a do atendente de sacolão, pois há uma 

interação maior com os clientes”.  Quanto às características do feirante, a participante A12 

comentou que “ele é muito rápido com as vendas”, permitindo que os “clientes escolham as 

mercadorias que irão comprar a fim de levar apenas produtos de ótima qualidade” enquanto o 

participante A8 reproduziu o comentário de um freguês sobre a qualidade das mercadorias do 

feirante, que reporta que a “banca é 10 e que ele só compra aqui, pois a qualidade [das 

mercadorias] é boa”. Similarmente, o participante A15 registrou que o “feirante é muito 

humilde e que os clientes gostam do atendimento dele, pois é muito atencioso e só vende 

mercadoria selecionada”. O participante A5 também registrou que o feirante é “humilde e 

engraçado e que as mercadorias dele é das melhores, por isso que ele tem muito clientes”, 

pois “pode-se perceber que o poder de conhecimento do feirante é maior”. 

A análise dos dados mostra que 21 (84%) participantes anotaram em seus cadernos de 

observação sobre a agilidade do feirante na realização dos cálculos necessários para a 

determinação das mercadorias comercializadas. Por exemplo, o participante A3 relatou sobre a 

rapidez do feirante nos cálculos, pois “quanto mais rápido ele faz a conta, mais satisfeito o 

cliente fica”. Nesse sentido, a participante B1 também comentou sobre a agilidade do cálculo 

realizado pelo feirante, pois “tudo é rápido e usado [com] uma agilidade enorme para atender 

o máximo de gente possível em curto tempo” enquanto a participante B6 anotou que o 

“feirante realiza as operações com muita rapidez”. 

Similarmente, a participante B7 afirmou que o “feirante realiza os cálculos dos 

produtos comercializados com muita rapidez”, pois para a participante B2, a barraca é “bem 

movimentada e como o feirante é muito rápido nos cálculos, então, [a barraca] esvazia 

rapidamente”. Nesse direcionamento, o participante A7 destacou que a barraca do feirante “é 

muito movimentada e que todo o troco é feito por cálculo mental”, pois a “volta do troco eles 
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fazem tudo de cabeça por que eles já têm a noção de quanto ele tem que voltar para a pessoa 

que compra”. 

Nessa fase analítica, os dados mostram que 20 (80%) participantes se interessaram 

pela balança mecânica utilizada pelo feirante para a pesagem das mercadorias comercializadas 

em sua barraca. Por exemplo, a participante B5 e o participante A2 descreveram que o feirante 

tem uma maneira diferente de pesar as suas mercadorias, pois “utiliza uma balança 

mecânica”. Nesse sentido, o participante B1 relatou que a “pesagem é feita em uma balança 

manual”, o participante A5 comentou que a “balança manual é diferente daquelas utilizadas 

por outros feirantes”, a participante B3 comentou sobre a utilização de balança comum pelo 

feirante para pesar as mercadorias enquanto a participante B2 se interessou pelo fato de que a 

balança utilizada pelo feirante é mecânica e não eletrônica, sendo que, nesse caso, “é o 

feirante quem realiza os cálculos”. 

Nesse direcionamento, o participante A3 registrou que a “balança utilizada pelos outros 

feirantes é do tipo digital, pois facilita a noção do valor da mercadoria”, sendo “mais fácil 

[para o feirante] usar a balança manual”, pois estudou somente até a quarta série. Da mesma 

maneira, os participantes A6 e B5 observaram que o “feirante utiliza um tipo de balança 

manual que é diferente das outras, [pois] os outros feirantes estão usando uma balança 

eletrônica”. Nesse sentido, o participante A1 destacou que como a balança é mecânica, então, 

os preços das mercadorias pesadas são “calculados de cabeça pelo feirante (...), pois a balança 

só calcula as gramas”, sendo que o “feirante é muito ágil com as contas”. O participante A14 

relatou que “alguns feirantes utilizam uma balança diferente daquela utilizada pelo feirante, 

que vai de 0 até 1000 gramas”, referenciando as suas graduações em grama. 

Complementando essa resposta, a participante B2 comentou que “quando tem que 

pesar mais do que 1 quilo, deve-se mexer no peso de trás”. Do mesmo modo, o participante A7 

registrou uma particularidade sobre o seu funcionamento, pois “se a balança passar de 1 kilo 

tem que mudar a sua escala”. Então, sobre o funcionamento da balança, o participante A9 

comentou que o feirante “vende de uma forma muito diferente, pois a balança dele é diferente. 

Um [peso] é para o kilo e o outro para a grama, e quando a balança não sobe o feirante tem 

que mexer no peso maior para ficar igual ao peso”. De uma maneira similar, o participante A13 

relatou que “existem dois pesos, um pesa o quilo, o outro pesa as gramas, tem também um 

prato onde se coloca o produto, quando os pesos e o prato se equilibram é possível achar o 

peso dos produtos”. 

Para o participante B10, de acordo com as explicações do feirante sobre o 

funcionamento da balança, o “peso da frente é para calcular as gramas e o de trás é para 
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calcular os quilos”. Por exemplo, o “feirante calculou o peso de 300 gramas de mandioca que 

deu R$1,50 e disse que cada 100 gramas dá 50 centavos, pois o preço é R$5,00”. Nesse 

direcionamento, a participante B7 comentou que a “balança é diferente, de ferro e com 

bandeja redonda onde são pesados os legumes e as verduras” e que funciona da seguinte 

maneira:  

Para medir na balança, se usa gramas, e o total que der multiplica pelo kilo 

do valor do alimento. O feirante é bem ágil, ele atende os clientes bem 

rápido, assim, a quantidade de clientes é maior. Exemplo de venda: 2 

tomates dá 300 gramas, o valor do kilo é R$5,00, então, (...) é R$1,50. 

 

De acordo com esse contexto, a participante B1 relatou que o “movimento é grande e 

que os legumes são pesados em uma balança mecânica onde o preço da mercadoria é 

calculado pelo próprio feirante, pois a balança só calcula as gramas”. Similarmente, o 

participante A10 relatou que os “legumes são pesados em uma balança mecânica na qual o 

feirante tem que calcular o valor a pagar, o que difere das balanças encontradas em sacolões, 

onde o preço é calculado de forma automática”. O quadro 22 mostra um exemplo de cálculo 

de preço elaborado pelo feirante de acordo com a observação registrada pelo participante B1. 

 

Quadro 22: Exemplo de cálculo de preço realizado pelo feirante conforme observação do 

participante B1 

 

1 kg de tomate = R$ 5,00.  Ao pesar uma determinada mercadoria, 

obtém-se 400 g, qual o valor que se tem que se pagar? O valor de 100 

g é de R$ 0,50, então, o valor a se pagar é R$ 2,00. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A análise das anotações dos cadernos de observação mostra que 14 (56%) 

participantes relataram sobre as promoções promovidas pelo feirante. Por exemplo, os 

participantes B10 e A8 registraram que a feira “é um local bem movimentado com barracas de 

comida, flores e verduras”, no qual são realizadas promoções, como, por exemplo, “a alface 

crespa, a mostarda e o almeirão vendidas no valor [unitário] de R$ 2,50, sendo 2 pés por 

R$4,00 e a mandioca também está na promoção, pois 1 kg é R$ 5,00 e 2 kg por R$ 8,00”. Por 

exemplo, o participante A8 comentou sobre uma promoção relacionada como preço da 

mandioca que: 
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(...) de 11:00 a 12:00 estava de promoção, estava 5 reais o kilo, depois eles 

colocam 2 kilos por 8 reais. Se o cliente quiser [comprar] a kilo ele paga 

8,00 reais, mas se o cliente quiser levar 1,5 kilo ele irá pagar 5,00 + 2,50 e 

igual a R$ 7,50 e por mais cinquenta centavos ele ira levar 2 kilos em 

promoção. 

 

Nesse sentido, o participante A12 relatou que, no “intervalo das 11:00h até as 12:00h, o 

feirante faz promoção”, por exemplo, “um cliente ia pagar 8 reais por dois quilos de mandioca 

e se o cliente levasse 1,5 kg ele ia pagar R$ 7,50, pois o preço é R$ 5 o quilo”. Nesse sentido, 

o participante A1 destacou que existe uma “tentativa do feirante em satisfazer os seus clientes 

em suas demandas com relação ao preço e a qualidade das comercializadas na barraca”. 

Por outro lado, o participante A15 destacou que as “verduras comercializadas pelo 

feirante são colheitas próprias, como, por exemplo, alface, couve, mostarda, rúcula, brócolis e 

almeirão, sendo que as mercadorias compradas são o agrião e o espinafre”. Dessa maneira, o 

“preço do agrião e do espinafre é R$ 3,50, pois são mais caros, já o alface pode fazer R$ 2,50 

e dois pé por 4 reais”. 

O participante A7 comentou sobre uma promoção realizada pelo feirante por meio da 

qual “de manhã 2 alface sai por R$ 5,00, mas cada tipo de alface tem um preço, [assim], a 

promoção é 3 peças por 8 reais: o brócolis e dois pés de alface americana” enquanto para a 

participante B4, na promoção a “couve é vendida por R$ 2,00 e com mais 4 alfaces dá 9 reais, 

dando desconto de 1,00 real para o cliente”. 

De acordo com as anotações da participante B4, em um determinado momento, o 

feirante realizou a promoção para um cliente em que “três pezinhos de alface por 5,00 reais e 

três pezinhos de alface mais dois pezinhos de salsinha sai a 7 reais”, contudo, “mesmo assim 

os clientes negociam com o feirante para fazer as verduras mais baratas”. Os descontos 

oferecidos pelo feirante também foram anotados, por exemplo, o “feirante vende alface por 

R$ 2,50 e quando os clientes pedem descontos ele vende 2 pés por 4 reais”. Em outro 

exemplo, o “feirante faz três peças de verdura como o brócolis e o alface por 8 reais, sendo 

que estas mercadorias custam R$ 3,50 cada”.  

Em outra situação, abordando descontos, a participante A10, o “feirante disse para uma 

cliente que o cará custa 4 reais o quilo e que dois quilos sai por 6 reais” e que “1 kg de banana 

é 4 reais e 2 kg sai por 7 reais”. Nesse direcionamento, a participante B2 e a participante B3 

destacaram que a “mandioca estava sendo vendida por 5 reais e o cliente pode levar dois 

quilos por 8 reais enquanto o quiabo caipira é vendido em pacotes de 500 gramas por 5 reais”. 

Desse modo, o participante B7 acrescenta, o feirante oferece “vários tipos de preços para os 

clientes, por exemplo, vende 3 [pés de] alfaces por um preço barato” e oferece promoções 
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para os fregueses, nas quais “ele negocia com os clientes vendendo 2 pé de couve por R$ 

2,00”. 

Assim, a participante B5 também relatou que nessa feira existem vários tipos de 

promoções e que são comercializados diversos tipos de mercadorias, como, por exemplo, 

flores, verduras e legumes, sendo que o feirante comercializa mercadorias que são “colheita 

próprias e as outras são compradas no CEASA”. Então, “para ganhar clientes, o feirante 

vendeu uma verdura que custa R$ 3,50 (...), dois [pés] por seis reais com o desconto de um 

real”.  Similarmente, a participante B8 registrou que “uma cliente pediu dois coentros (preço 

R$ 4,00) e o feirante fez a R$ 3,50” enquanto a “mandioca é vendida 1 kg por R$ 5,00 e 2 kg 

por R$ 8,00”.  

Contudo, o participante A3 argumenta que as “promoções criadas diminuem o lucro do 

feirante, mas, aumentam a venda fazendo com que o número de vendas cubra o lucro 

perdido”. Mas, para a participante B8, o feirante comentou que “acha que é vantagem vender 

fazendo promoções, pois a verdura está muito cara ultimamente” e quando a mercadoria não é 

vendida “ele [feirante] a entrega para caridade”. Dessa maneira, o participante A5 também 

relatou sobre a “vantagem da promoção é que quanto mais você levar menos você paga, pois 

para o cliente é melhor”. Assim, se o feirante “vender bastante é melhor, pois o seu lucro está 

ali nas mercadorias que ele esta vendendo, pois, seu lucro seu salário estão ali nas suas 

mercadorias”. 

A análise de dados mostra que 13 (53%) participantes relataram sobre as diferentes 

maneiras de comercialização de mercadorias pelo feirante, como, por exemplo, quilo, 

saquinhos e unidades. Por exemplo, para o participante A2, “algumas mercadorias são 

vendidas em unidades enquanto outras no quilo ou em saquinho”. Similarmente, a 

participante B5 relatou que o “feirante também comercializa os produtos em saquinhos, como, 

por exemplo, a cebola, o limão, o tomate e o chuchu” enquanto o participante A3 registrou que 

algumas “são vendidas em unidades enquanto outras são pesadas e com o valor pré-

determinado”. Desse modo, o participante A14 também observou que “muitos vendedores 

usam saquinho para vender as suas mercadorias e também cada vendedor tem um jeito 

[diferente] de vender” enquanto para o participante A8, o “feirante vende as mercadorias tanto 

no quilograma quanto na dúzia”. 

Por outro lado, o participante A1 destacou que as “verduras vendidas em embalagens 

são mais baratas do que àquelas que são vendidas no peso” enquanto a participante B4 

destacou que a “verdura de saquinho é mais barata e a pesada é mais cara”. Para os 

participantes A4 e A3, “alguns produtos como o quiabo são vendidos em pacotes com valores 
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pré-fixados, no entanto, caso os clientes queiram escolher, eles têm a possibilidade de 

comprar por quilo”. Nesse sentido, o participante A12 acrescentou que o “preço do quiabo no 

quilo é mais caro que em embalagens”. 

Compartilhando esse ponto de vista, o participante A7 também destacou que há 

variedades no preço das mercadorias, pois o “quiabo ao quilo é mais caro e na sacola é mais 

barato”. De acordo com o participante A3, para as “mercadorias vendidas em unidade, os 

clientes sempre procuram as com melhor aparência e maior tamanho”. 

Finalizando essa análise, os dados mostram que 18 (72%) participantes puderam 

relacionar as práticas laborais do feirante com as noções de função estudadas na escola. Por 

exemplo, com relação ao preço das mercadorias, o participante A2 observou que o:  

(...) preço do tomate é 5 reais o quilo. Se a pessoa pegar os tomates e pesar 

na balança mecânica, cada 100 gramas de tomate custa 50 centavos. Então, é 

só pegar a quantidade em gramas e multiplicar por 50 centavos, aí se tem o 

valor a pagar. A mandioca está a de 5 reais o quilo, mais se o cliente pegar 

2Kg pode fazer mais barato, 8 reais por dois quilos. 

 

De acordo com esse contexto, para o participante A3, as “operações da balança manual 

se aproximam de conceitos de função, pois a balança faz uma função”.  Com relação às 

operações realizadas com a balança, a participante B4 e o participante A1 apresentaram uma 

situação em que o quilo de uma determinada mercadoria “vale 5 reais, cada 100 gramas é 50 

centavos e 800 gramas é R$ 4,00”. A participante A10 apresentou a situação em que “uma 

cliente comprou um pouco de quiabo que deu 350 gramas, o feirante disse que dá R$ 3,50; 

pois cada 100 gramas custa 1 real”. 

O participante A4 destacou a situação em que um cliente escolheu “2 pedaços de 

mandioca e quando o feirante pesou deu 1,3 kilos, como o preço tava 5 reais, o feirante disse 

que ficaria R$ 6,50, acho que é porque 300 gramas dá R$ 1,50”. Os participantes A8 e A10 

apresentaram o etnomodelo de venda do feirante em que o peso de 2 tomates foi calculado de 

acordo com o seguinte raciocínio: 

O kilo do tomate é 5 reais, ao pesar obtemos 300 gramas, então, a grama sai 

por 50 centavos, assim, 0,50 x 3 que é R$ 1,50. Então, para efetuar o preço 

de compra, o feirante multiplica o kg pelo preço, tudo isso calculado de 

cabeça. O feirante usa a mesma fórmula para todos os fregueses, pois só 

muda os valores. 

Então, o participante A10 argumentou que:  
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Acho que muitas coisas da feira podem ser função principalmente as 

mercadorias [que são] pesadas. Por exemplo, o preço do tomate que escrevi 

pode ser escrito como y = 0,50x, pois o x é o peso da mercadoria. Os pacotes 

de quiabo também pode ser função, pois se comprar 1 pacote paga 5 reais e 

se comprar 2 pacote paga dez, sempre proporcional. 

 

A análise dos dados mostra que os participantes A12, A7, B4, A1 também elaboraram 

etnomodelos similares para a situação-problema proposta, demonstrando o conhecimento de 

grandezas proporcionais em um formato de função polinomial de 1º grau. 

O estudo das observações registradas possibilitou que o participante A13 desenvolvesse 

um processo de matematização com relação aos preços de algumas mercadorias, como, por 

exemplo:  

Meio kg de Quiabo comum = R$ 4,00; Meio kg de Quiabo Caipira = R$ 

5,00; 1 kg de Banana = R$ 3,50/2 kg de Banana = R$ 6,00; 1 kg de 

Mandioca = R$ 5,00/2 kg de Mandioca = R$ 8,00; 1 kg de Chuchu = R$ 

4,00/100 gramas de Chuchu = 40 centavos; Agrião = R$ 4,00; Couve = R$ 

2,00; Brócolis = R$ 4,00; A Granel; 1 kg = Quiabo caipira = R$ 10,00; 

Limão dúzia = R$ 3,00; 3 Limões = R$ 0,75; 1 kg de Tomate = R$ 5,00; 1 

kg de Cará = R$ 5,00 R$; 1 kg de Cebola de Kbeça = R$ 4,00.   

 

 Esse processo de matematização continuou, pois esse participante inseriu variáveis nos 

preços apresentados, como, por exemplo, “Alface americana = (u)=2,50/2(u)=4,00 e 

Cebolinha, coentro, salsinha = (u)=1,50”, demonstrando uma aproximação com os conceitos 

de funções. 

Esses procedimentos direcionaram o participante, A13 para a elaboração de um 

etnomodelo dialógico que expresse o preço das mercadorias de acordo com os valores 

praticados pelo feirante, como, por exemplo, “Meio quilo pacote: Quiabo comum = y = 4,00x 

e Quiabo caipira = y = 5,00x”. Para as mercadorias vendidas em peso, os etnomodelos são: 

“Um quilo: Banana = y = 3,50x; Mandioca = y = 5,00x; Chuchu = y = 4,00x; Cebola = y = 

4,00x; Tomate = y = 5,00x; Cará = y = 5,00x e Quiabo Caipira = y = 10,00x”. 

Com relação às mercadorias em promoção, esse participante destacou que “Dois 

quilos: Mandioca = y = 8,00x” enquanto para as verduras vendidas em unidades mostrou que 

a “Unidade de Alface Americana = (u) = y = 3,50x/2(u) = y = 4,00x; Cebolinha, Coentro e 

Salsinha = (u) = y = 1,50x; Agrião e Brócolis = (u) = y= 4,00x; Couve = (u) y= 2,00x; Limão 

(Dúzia) = y = 3,0x”. 

  Continuando com o processo de matematização da venda de produtos na feira e 

utilizando as informações fornecidas pelo feirante ao argumentar que: “Quando vendo limão 

ou mexerica, faço uma base para ter lucro. Por exemplo, quando o limão está menor, vendo na 
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dúzia, no entanto, quando o limão está maior é preferível vender no quilo”. 

Nesse direcionamento, o feirante afirmou que, “às vezes, peso na balança seis limões 

médios para ver se dá cerca de meio quilo e se der quase a mesma coisa, vendo pelo mesmo 

preço, por exemplo, R$ 3,00 a dúzia”. Dessa maneira, o feirante também argumentou que, “às 

vezes, vender somente no quilo é mais vantagem, pois a pessoa leva 9 ou 10 limões, que já dá 

um quilo”. 

Nesse sentido, o participante A7 também elaborou um etnomodelo de venda do limão 

baseado na informação do feirante, no qual o “limão é vendido por R$ 3 a dúzia ou por R$ 

1,50 meio quilo”. Isso significa que 1 kg de limão custa R$ 3,00. Então, tem-se que R$ 3,00 

dividido por 12 é igual R$ 0,25, que é o preço de cada limão. Dessa maneira, pode-se afirmar 

que 1kg = 1 dúzia. De acordo com os dados coletados por esse participante, a expressão que 

representa essa função é f(x) = 0,25x. 

  

3.2.3.  Bloco de Atividades II: Atividades Matemáticas de Transição – (Ético/Êmico) 

 

 O principal objetivo desse tópico foi o de organizar, apresentar e analisar os dados 

obtidos nas atividades propostas para esse bloco. Assim em critério de análise buscou-se 

nessa atividade verificar como o conhecimento matemático ético dos participantes se conecta 

ou não com o conhecimento matemático êmico do feirante. 

Para a realização dessa atividade, foi solicitado que os participantes se imaginassem 

como um feirante para que pudessem criar um modelo de venda para uma determinada 

mercadoria que deveriam escolher de uma tabela de preços. Dessa maneira, os participantes 

escolheram a mercadoria, o preço do produto e uma forma de venda, como, por exemplo, o 

quilo, o pacote e a bacia.  

 A análise dos dados mostra que 35 (92,1%) participantes realizaram as atividades 

propostas nesse bloco enquanto 3 (7,9%) participantes estavam ausentes das atividades 

escolares nesse dia. Nesse sentido, em termos de análise quantitativa considera-se que os 35 

participantes compreendem os (100,0%) dados coletados. 

Para a organização da fase analítica das atividades desse bloco, apresenta-se a questão 

1 com a utilização da tabela que mostra os dados referentes ao preço de custo e a quantidade 

de quilos por caixa de mercadorias variadas de acordo com os dados obtidos nas Centrais de 

Abastecimento de Minas Gerais S.A - CeasaMinas38 em 19 de Abril de 2016. 

                                                      

38
Acessar a página: > http://www.ceasaminas.com.br/ <, para a obtenção de informações sobre a CeasaMinas. 
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O principal objetivo dessa atividade foi entender a escolha da mercadoria pelos 

participantes desse estudo, bem como se o seu contato com o feirante teve influências nessa 

escolha. O quadro 23 mostra a tabela com o preço de mercadorias diversas. 

Quadro 23: Tabela de preços de mercadorias variadas 

Mercadoria Preço de custo 
Kg por 

caixa/Embalagem 

Quiabo R$ 22,00 12 

Chuchu R$ 10,00 19 

Cebola R$ 45,00 20 

Inhame R$ 30,00 19 

Mandioca R$ 18,00 24 

Tomate R$ 28,00 20 
Fonte: CEASA/MG de 19/04/2016 

 A análise das respostas dadas para a questão 1(a): Qual mercadoria você escolheu? 

Qual o motivo levou você a escolher esta mercadoria? Explique, mostra que 14 (40%) 

participantes optaram pela escolha da mercadoria tomate. Por exemplo, desses participantes, 6 

(42,9%) admitiram que as suas escolhas estavam relacionadas com a compensação financeira 

dessa mercadoria, pois a relação entre o custo e o benefício pode tornar os produtos mais 

baratos. 

Similarmente, 4 (28,6%) participantes argumentam que a venda dessa mercadoria 

pode acarretar um bom lucro. Por outro lado, 4 (28,6%) participantes relataram que as suas 

escolhas são particulares, pois envolvem os seus gostos e predileções pela mercadoria 

escolhida. 

O quadro 24 mostra os motivos da escolha de mercadorias variadas vendidas na feira 

livre. 

Quadro 24: Motivos da escolha de mercadoria variadas vendidas na feira livre 

Mercadoria 

Escolha 

% 
Preferência 

(Eu gosto, é 

o meu 

predileto) 

Compensação 

Financeira 

(custo x 

benefício, mais 

barato) 

Previsão 

de um 

bom lucro 

Forma de 

Venda 

(Embalagem) 

Total 

TOMATE 4 6 4 -0- 14 40,0% 

MANDIOCA 2 4 2 -0- 8 22,9% 

CHUCHU -0- 7 2 -0- 9 25,7% 

QUIABO 1 -0- -0- 1 2 5,7% 

INHAME 1 -0- 1 -0- 2 5,7% 

TOTAL 8 17 9 1 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

   



131 

 

 Em complemento a questão anterior, a análise das respostas dadas para o item 1(b): Qual 

é o preço e a forma de venda que você acredita ser melhor? Justifique sua resposta, mostra 

que 21 (60%) dos participantes definiram o preço e a forma de venda, justificando, por 

exemplo, o lucro como um dos motivos dessa escolha. 

 No entanto, 13 (37,1%) responderam essa questão de forma parcial destacando o preço 

ou a forma de venda como os motivos da escolha que realizaram. Contudo, 1 (2,9%) 

participante não respondeu essa questão. A figura 33 mostra a resposta apresentada pelo 

participante A16 para o item 1(b). 

Figura 33: Resposta apresentada pelo participante A16 para o item 1(b)39 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 A análise das respostas dadas para o item 1(c): Elabore um modelo matemático que 

esteja relacionado com a resposta apresentada na alternativa anterior: Que tipo de função é 

representado pelo seu modelo? É uma função crescente, decrescente, constante ou outra? 

Como você observou essas características?, mostra que 29 (82,9%) participantes definiram 

um modelo matemático relacionado com uma função linear (y = ax, a ≠ 0) para definir as 

formas de venda enquanto 1 (2,9 %) participante definiu erroneamente a situação-problema 

proposta como um modelo constante (y = c) para a suas vendas. Por outro lado, 4 (11,4%) 

participantes não definiram um modelo matemático enquanto 1 (2,9%) participante não 

respondeu esse item. 

 Dos 35 (100%) participantes que realizaram essa atividade, 20 (57,1%) definiram que a 

situação-problema proposta é caracterizada por uma função crescente enquanto 10 (28,6%) 

responderam que essa situação representa uma função constante. Por outro lado, 3 (8,6%) 

participantes não definiram o tipo de função representada, 1 (2,9%) participante afirmou que o 

modelo representa uma função decrescente e 1 (2,9%) não respondeu esse item. 

 A figura 34 mostra a resposta dada pelo participante B2 para esse item. 

 

 

                                                      

39
 Resposta apresentada pelo participante A16 para o item 1(b): “ A minha forma de venda para ser melhor para 

mim e o tomate só R$ 3,50 para mim ganha o lucro de R$ 2,10.” 
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Figura 34: Resposta apresentada pelo participante B2 para o item 1(c)40 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

 Com relação ao item 1(d): Esboce o gráfico de seu modelo de venda?, a análise dos 

dados mostra que 21 (60%) participantes construíram corretamente o gráfico que representa o 

modelo da situação-problema proposta enquanto 11(31,4%) não apresentaram os elementos  

básicos necessários para a construção de gráficos, como por exemplo, a plotagem dos pontos, 

o domínio, a imagem ou a curva enquanto 3 (8,6%) participantes não esboçaram o gráfico 

solicitado. Por exemplo, a figura 35 mostra o gráfico construído pelo participante A13. 

 

Figura 35: Gráfico construído pelo participante A13 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

 Continuando com a fase analítica das atividades desse bloco, a análise das respostas 

dadas para o item 2(a): Baseando-se na visita que você fez a feira, foi possível verificar como 

o feirante desenvolvia as suas práticas de comercialização de frutas, legumes e verduras? 

Sim. Explique sua resposta. Não. Explique, mostra que 24 (68,6%) participantes responderam 

que conseguiram verificar as práticas de comercialização do feirante enquanto 1 (2,9%) 

participante não respondeu esse item. Por outro lado, ressalta-se que 10 (28,6%) participantes 

                                                      

40
Resposta dada pelo participante B2: “y= 3,99x, é uma função crescente, pois quanto maior a quantidade maior é 

o preço”. 
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não realizaram a visita à feira. A figura 36 mostra as repostas dadas pelos participantes A7, B7 

e A8 para esse item. 

 

Figura 36: Respostas dadas pelos participantes A7, B7 e A8 para o item 2(a)41 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  Em complementaridade às respostas dadas para o questionamento anterior, a análise 

das respostas oferecidas para o item 2(b): Explique como essa prática específica, 

desenvolvida pelo feirante, se relaciona com o conteúdo de função estudado na escola, 

mostra que os argumentos mais utilizados pelos participantes estão relacionados 

principalmente com a dependência e a relação entre as grandezas, o crescimento, a 

proporcionalidade. O quadro 25 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo 

para esse item.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

41
Participante A7: “Sim. Se feirante negociou com os clientes num preço bom para lucrar e não voltar com a 

mercadoria pra casa”. Participante B7: “Sim. Ele negociava com os clientes um preço bom, para lucrar e vender 

mais, e na balança ele multiplicava as miligramas pelo preço”. Participante A8: “Sim. Ele desenvolvia a sua 

venda ao kilograma, e preço individual nas verduras”.  
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Quadro 25: Respostas dadas pelos participantes para o item 2(b) 

Concepção dos alunos sobre os conteúdos de função presentes na prática do feirante 

Respostas Participantes Porcentagem 

Conteúdos 

Relacionados à 

Função 

Dependência entre grandezas. 

Crescimento. Proporcionalidade 

e Relação. 

 

19 

 

54,3% 

Outros conteúdos matemáticos, 

como, por exemplo, adição e 

multiplicação. 

 

3 

 

8,6% 

Não respondeu  13 37,1% 

Total  35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 A análise dessas respostas mostra que 22 (62,9%) participantes inferiram algum tipo de 

relação entre a experiência que vivenciaram na feira com o conceito de função enquanto 13 

(37,1%) não responderam ou não conseguiram relacionar o conceito de função com as 

práticas laborais do feirante. Por exemplo, a figura 37 mostra as respostas dadas pelo 

participante B20 para esse item. 

Figura 37: Resposta apresentada pelo participante B20 para o item 2(b)42 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador  

 

 Em continuidade à análise dos instrumentos de coletas a seguir será apresentada a análise 

do seminário realizado com o feirante. 

 

3.2.4.  Seminário com o Feirante 

 

 A análise desse seminário foi realizada por meio do relatório proveniente dos registros 

anotados no diário de campo do professor-pesquisador. Esse seminário foi desenvolvido em 

sala de aula, sendo realizado no dia 26 de Abril de 2016, no período das 07h15min às 

08h05min, tendo como objetivo possibilitar aos participantes desse estudo (alunos e feirante) 

o desenvolvimento de um ambiente dialógico e democrático por meio do qual houvesse o 

                                                      

42
 Resposta participante B20: “Desenvolvendo o uso da matemática e a função nos cálculos”. 
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esclarecimento das dúvidas quanto aos procedimentos matemáticos realizados pelo feirante 

em suas práticas laborais. O feirante, os 38 (100%) participantes da pesquisa e o professor-

pesquisador, que conduziu essa dinâmica, participaram da realização do seminário. 

 Ao chegarem à escola às 07h00min, o professor-pesquisador e o feirante dirigiram-se 

para a sala de aula com o objetivo de prepará-la para a realização do seminário que teve início 

às 7h:15min. Assim o professor-pesquisador apresentou o feirante para os participantes, 

explicando como seria a dinâmica da realização do seminário. Então, o professor-pesquisador 

explicou que as perguntas e as dúvidas remanescentes da visita à feira, bem como das 

atividades realizadas em sala de aula poderiam ser esclarecidas com o feirante. 

 Com o início do seminário, o participante A13 perguntou para o feirante: “como 

funciona o sistema de desconto dos produtos”. Nesse sentido, o feirante respondeu que ao 

iniciar o seu dia de trabalho na feira, a venda dos produtos é “mais cara devido às despesas 

com gasolina, plástico (embalagem), com lanche, com ajudante, etc”. Complementando a sua 

resposta, o feirante comentou que:  

Vamos supor você compra um tomate ele vai sair a 40 reais a caixa, ele vai 

sair a 40 centavos a 100 gramas, você não pode vender a esse preço por 

causa das despesas. Dessa forma eu colocaria a 5 conto o quilo. Porque se 

deve colocar mais caro, pois você não vai no CEASA comprar e vender no 

mesmo preço. Você vai por 100 porcento, 50 porcento, 60 porcento, depende 

do preço que compra. Esse sistema é para qualquer mercadoria. Se a 

mercadoria tiver a 80 reais ou 100 o preço deve ser de 10 contos, 12 contos. 

  

 Continuando com o desenvolvimento do seminário, o professor-pesquisador solicitou 

que os participantes refletissem sobre as atividades realizadas em sala de aula para que 

percebessem que essas atividades estavam baseadas nas experiências laborais do feirante. 

Neste sentido, a participante B8 perguntou sobre o funcionamento balança, então, o feirante 

informou que “cada risquinho que tem na balança representa 50 gramas e 100 gramas, aí, 

você vai mudando a balança e vai pesando”. 

Para complementar a pergunta sobre o funcionamento da balança, o professor-

pesquisador elaborou uma ilustração no quadro para que o feirante pudesse explicar com 

detalhes as operações realizadas na balança. Assim, o professor-pesquisador aproveitou a 

oportunidade para explicar para os participantes que a balança é colocada na parte superior de 

uma caixa de madeira, que é utilizada como uma caixa de troco e, também, para nivelar a 

balança para que possa funcionar corretamente (figura 38).  
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Figura 38: Balança e seus recursos 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

Por outro lado, respondendo ao questionamento dos participantes, o feirante comentou 

que não utiliza a balança eletrônica, pois “eu não tenho leitura e só sei assinar o nome”. 

Contudo, o feirante informou que teve ajudantes que “sabem ler e não conseguiram dar conta 

de vender”. 

Continuando com o seminário, o professor-pesquisador perguntou para os 

participantes sobre a existência de conceitos de função relacionados com as operações 

realizadas na balança. Dos 38(100%) participantes, 31(81,6%) afirmaram positivamente sobre 

a existência dessa relação, no entanto, não justificaram essa afirmativa. 

Em seguida, continuando com a explicação sobre o funcionamento da balança, o 

feirante explicou que esse instrumento possui duas graduações, a da frente com um peso 

menor (figura 38) representa as gramas e a graduação de trás com peso maior representa os 

quilos. Então, quando a mercadoria é colocada no prato da balança, a haste das graduações da 

grama aponta para a marca de pesagem.  

Por outro lado, quando a haste não aponta para essa marca, o feirante desloca os dois 

pesos, menor e maior, em busca do nivelamento da haste de graduação com a marca de 

pesagem. Então, quando isso ocorre, o peso da mercadoria está calculado. Esse procedimento 

possibilita que o feirante calcule o preço dos produtos rapidamente porque “durante o 

deslocamento dos pesos (...) já vou somando as gramas e os preços, então, por isso, faço o 

cálculo rápido”. 
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Para exemplificar, o feirante, informou que “se você for pesar uma mercadoria de 8 

reais ela vai sair 80 centavos a 100 gramas e 50 gramas vai dar 40 centavos”. Então, o 

professor-pesquisador acrescentou que “a 8 reais o quilo, cada 100 gramas custa 80 centavos, 

ou seja, cada 50 gramas é 40 centavos. Então, ele [feirante] movimenta os pesos para 

determinar o preço”. 

 Com o objetivo de aprofundar essa explicação, o professor-pesquisador solicitou que o 

feirante realizasse uma simulação de preço para explicar como “calcularia o preço de uma 

mercadoria que tivesse, por exemplo, 1 quilo e 450 gramas”. Assim, o feirante explicou que 

“Eu deixo os 8 conto de lado, pois a facilidade de fazer conta eu não tenho. (...). Aí, 200 

gramas vai dar 1,60 reais, 1,60 duas vezes vai dar 3,20, aí, eu junto mais 50 gramas, que vai 

dar 3,60. Aí, vai dá 11,60, pois junto tudo! Eu faço as conta desse tipo”. 

Com essa explicação, o professor-pesquisador complementou que “na prática, lá na 

feira, ele [feirante] faz esses cálculos em um instante muito pequeno”. Consequentemente, o 

feirante afirma que o: “cliente não gosta que demora para voltar o troco, então, tem que ser 

rápido”. Aproveitando esse comentário, o participante A15 argumentou: “quando meu pai 

trabalhou de cobrador ele fazia uma tabela com preços das passagens, não seria mais fácil o 

senhor fazer isso?”. Por conseguinte, o feirante respondeu que:  

Às vezes os fiscais não gostam e por isso não coloco, mas pode pôr (...) mas 

os feirantes não gostam de fazer [isso] por causa das concorrências, pois se 

você coloca mais barato a concorrência passa olhando para ver quanto você 

esta vendendo ali. E, às vezes, não é vantagem colocar a mercadoria muito 

barato, pois às vezes você coloca barato e no outro dia a mercadoria está 

mais cara. 

 Corroborando com o comentário do feirante, o participante A12 complementou que 

“tem vez que no sacolão a gente compra uma mercadoria e no outro dia está o dobro”. 

Continuando com as discussões promovidas pelo seminário, a participante B1 perguntou para 

o feirante que “se o pé de alface é 2 reais, quando a pessoa pede uma quantidade maior sai 

mais barato, pois se são 2 pés que era pra ser 4 reais, sai a 1,50; tem lucro quando faz assim?”. 

Sobre esse questionamento o feirante respondeu que “tem lucro! pois eu somo quanto 

sai [custa] o pé de alface e coloco o preço de venda, apesar da verdura ter muitas despesas. 

(...) quanto mais vender melhor é. E se levar mais quantidade de alface pode fazer promoção”. 

Então, o feirante argumentou que no “momento que a alface está mais cara, então, devo 

colocar [preço] mais caro, a 3 reais [cada] ou 2 por 5 reais”. Como uma maneira de orientar os 

participantes, o professor-pesquisador solicitou que o feirante informasse quantas unidades de 

alface tem em uma caixa. A resposta dada pelo feirante foi “3 dúzias, 36 pés”. 
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 Nesse direcionamento, o participante A10 perguntou: “O senhor compra em caixa e 

vende no pé por quê?”. Então, o feirante respondeu que a “dúzia sai a 12 reais, no caso, aí, já 

vai sair a 1 real o pé, e você tem os gastos de combustível, plástico, etc. Aí, (...) vendo um 

pouco mais caro.” Sobre o lucro obtido com as vendas, o feirante informou que “tem que 

fazer no mínimo meio a meio, ou seja, deve ter lucro de 100 porcento no final da venda e, se 

levar pouca mercadoria, deve segurar preço para manter o preço mais caro por mais tempo”. 

 Atendendo a solicitação do professor-pesquisador para que explicasse esse raciocínio, 

o feirante comentou que: “se levar muito [mercadoria], pode fazer preço melhor, por exemplo, 

se uma pessoa (cliente) disser que irá levar 50 pés poderia fazer por 1,50 a unidade”. Dessa 

maneira, o participante A10 argumentou que: “então, em vez de ganhar 100% de lucro, [você] 

vai ganhar uns 80%”. 

Em seguida, o feirante explicou que “às vezes, os fregueses pedem descontos, mas 

nem sempre é possível fazer”. De acordo com o feirante, essa estratégia de venda possibilita a 

obtenção de um lucro maior, pois “posso acrescentar outras verduras como cebolinha, salsa, 

etc. (...) e, às vezes, [quando] você não ganha muito dinheiro em uma mercadoria mais ganha 

em outra”. 

 Para continuar com a discussão, o professor-pesquisador perguntou para o feirante: 

“existem mercadorias que o senhor compra e outras que o senhor planta, a que o senhor planta 

é vendida mais barato ou não?”. Respondendo essa questão, o feirante comentou que “no caso 

das verduras, eu planto para poder vender um pouco mais barato”.  

Similarmente, o participante A10 perguntou para o feirante se as “verduras que o 

senhor planta tem muitos gastos?”. Então, o feirante respondeu que: 

Sim, tem gastos com adubo, esterco, (...), e é por esse motivo que a verdura 

está cara, pois ninguém quer plantar, pois quem plantava 400 bandejas de 

muda está plantando somente 200 por causa do preço de custo de adubo e da 

muda (...) quem está plantando na horta é somente pessoas mais velhas, pois 

os jovens não trabalham mais. 

 Aproveitando esse comentário, o professor-pesquisador argumentou que: 

(...) esse desinteresse da juventude prejudica o desenvolvimento da cultura 

dos povos, visto que os feirantes e produtores de verdura não repassam os 

seus conhecimentos para os seus filhos. (...). Além disso, deve-se pensar que 

grande parte das verduras que abastecem a CEASA-MG é proveniente dessa 

cidade, a qual vivem, e a redução do plantio dessas verduras poderia causar 

um impacto na economia e na manutenção de alimentos. 

 Prosseguindo com o seminário, o participante A13 perguntou se “na feira existe alguma 

regra para vender e se pode vender qualquer mercadoria”. Em resposta a essa questão, o 
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feirante afirmou “não é qualquer tipo de mercadoria”. Então, esse participante argumentou 

que “quando estava caminhando vi pessoas vendendo carne, queijo, etc.”. Em seguida, o 

feirante disse que “essas barracas são autorizadas a vender essas mercadorias só que não pode 

misturá-las”. 

Nesse direcionamento, o professor-pesquisador explicou que “cada feirante tem um 

documento que autoriza a colocação de mercadorias na feira e, no caso do feirante, essa 

autorização o permite comercializar hortifrutigranjeiros e qualquer outra mercadoria que fuja 

dessa categoria tornaria a venda dele na feira ilegal”.  

Com a resposta dada pelo feirante e o esclarecimento do professor-pesquisador, o 

participante A10 perguntou se “é o feirante que escolhe a categoria de venda ou não”. A 

resposta dada pelo feirante informa que “é ele quem escolhe [as mercadorias], só que como 

ele vende verduras, legumes e frutas, ele foi cadastrado na categoria de hortifrutigranjeiro” e 

complementou informando que “começou a vender a cerca de 26 anos a 27 anos na feira”. 

Seguindo essa discussão, o participante A17 perguntou se o feirante “acredita que é 

vantagem uma pessoa comprar um terreno e começar a plantar horta?”. O feirante respondeu 

que “é vantagem, o problema é arrumar clientes, os entregadores de verduras ou vender no 

CEASA”. Nessa linha de raciocínio, esse participante perguntou: “quanto é o seu lucro?” e o 

feirante respondeu que “como o meu arrendamento é pequeno, cerca de uns 3000 m² e tudo 

que eu planto eu mesmo varejo e com isso o lucro é de cerca de 4 a 5 mil por mês contando a 

feira”.  

 Finalmente, a participante B1 perguntou quais são as providências do feirante com 

relação às mercadorias que sobram. O feirante respondeu que somente compra “mercadorias 

que não se perdem fácil”. Em seguida, para finalizar o seminário, o professor-pesquisador 

agradeceu o feirante e os participantes pela realização dessa atividade. 

 

3.2.5.   Bloco de Atividades III: Atividades Matemáticas Dialógicas 

 

 O principal objetivo desse tópico é organizar, apresentar e analisar os dados obtidos 

nas atividades propostas para o bloco de atividades III do registro documental denominado 

Atividades Matemáticas Dialógicas. Essas atividades, então, foram elaboradas com o objetivo 

de verificar as possíveis conexões entre o conhecimento matemático ético (acadêmico) dos 

participantes bem como as suas relações dialógicas com o conhecimento matemático êmico 

do feirante.  
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 A análise dos dados mostra que 36 (94,7%) participantes realizaram as tarefas 

propostas nesse bloco enquanto 2 (5,3%) participantes estavam ausentes das atividades 

escolares nesse dia. Neste sentido, para o desenvolvimento dessa atividade, 36 participantes 

foram conduzidos, por meio dos questionamentos realizados, a se posicionarem como feirante 

frente às decisões de venda de mercadorias que escolheram. 

Em continuidade, também foi solicitado que os participantes relacionassem as suas 

decisões com o conteúdo matemático de função estudado previamente. Em seguida, os 

participantes elaboraram uma situação-problema relacionada com o funcionamento da balança 

utilizada pelo feirante em suas atividades laborais.  

Anteriormente a essa etapa da pesquisa, os participantes realizaram a visita à feira e/ou 

participaram do seminário com o feirante. Portanto, com o conhecimento matemático escolar 

e os conhecimentos adquiridos com o feirante, foi solicitado que os participantes 

respondessem a questão 1: Por meio da experiência por você vivenciada, escolha uma 

(somente uma) das mercadorias, para responder as quatro questões relacionadas com essa 

situação-problema. 

Nesse sentido, a organização analítica das atividades desse bloco, foi apresentada por 

meio da questão 1, que introduziu a discussão proposta pela atividade. Assim, de maneira 

similar ao quadro 23, que apresentou uma tabela de preços de mercadorias variadas, o quadro 

26 mostra os dados referentes ao preço de custo e a quantidade de quilos por caixa de diversas 

mercadorias de acordo com os dados obtidos nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais 

S.A – CeasaMinas, que foi consultada em 03 de Maio de 2016. 

 

Quadro 26: Tabela de Introdução do bloco de Atividades III 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas ao questionamento 1(a): Qual é a mercadoria que você 

escolheu? A escolha foi motivada ou não pela visita a feira e/ou seminário? Explique sua 

resposta, mostra que 24 (66,7%) participantes responderam que as suas decisões foram 

Tabela de Preços  – CEASA/MG – 03/05/2016 

Mercadoria Preço de custo 

Aproximado 

Kg por caixa/Embalagem 

Quiabo R$ 48,00 12 

Chuchu R$ 24,70 19 

Cebola R$ 50,00 20 

Inhame R$ 38,00 19 

Mandioca R$ 24,00 24 

Tomate R$ 40,00 20 
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motivadas pela participação do seminário e/ou visita à feira enquanto 12 (33,3%) 

responderam que as suas escolhas estavam desvinculadas desse fato ou não comentaram essa 

questão. O quadro 27 mostra a frequência de escolha de mercadorias pelos participantes desse 

estudo. 

Quadro 27: Mercadoria escolhida pelos participantes para a questão 1(a) 

Mercadoria  Participantes Percentual 

Quiabo  4 11,1% 

Chuchu  2 5,6% 

Cebola 14 38,9% 

Inhame 2 5,6% 

Mandioca 9 25,0% 

Tomate 5 13,9% 

Total  36 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Dos 14 (100,0%) participantes que escolheram a mercadoria cebola, 10 (71,4%) 

afirmaram que as suas escolhas foram motivadas pela visita à feira ou pela realização do 

seminário com o feirante em sala de aula. Por exemplo, a figura 39 mostra a resposta dada 

pela participante B20  para essa questão. 

 

Figura 39: Resposta apresentada pela participante B20, item 1(a)
43

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  Com relação à questão 1(b): Escolha uma forma de venda que você acredita ser mais 

rentável. Explique sua resposta, a análise dos dados mostrou que 31 (86,1%) participantes 

optaram pela venda em quilograma (massa das mercadorias), 3(8,3%) escolheram a caixa 

como forma de venda enquanto 2(5,6%) escolheram a venda em pacotes (embalagens). 

 O gráfico 10 mostra as preferências dos participantes desse estudo, com respeito às 

formas de venda dos produtos comercializados na feira livre. 

 

 
                                                      

43
 Resposta participante B20: “cebola, pois parece estar mais em conta pela explicação do feirante”. 
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Gráfico 10: Formas de venda escolhidas pelos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  Nesse sentido, a análise dos dados mostra que os participantes julgam que as 

rentabilidades das vendas estão relacionadas com a facilidade em operar, e incluir preço da 

embalagem à obtenção de um lucro razoável, com o retorno financeiro, com a cobertura dos 

gastos e despesas, com a facilidade com as operações e com a inclusão do preço nas 

embalagens. O quadro 28 mostra os motivos da rentabilidade da escolha dos produtos na feira 

livre. 

Quadro 28: Motivos da rentabilidade das escolhas, item 1(b) 

Motivo da rentabilidade 

Explicação Participantes Percentual 

Não justificou. 14 38,9% 

Lucro razoável, pouco de lucro, retorno financeiro, 

lucro e cobertura dos gastos e despesas. 
19 52,8% 

Facilidade em operar, e incluir preço da embalagem. 3 8,3% 

Total 36 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

  Continuando essa fase analítica, a análise das respostas dadas à questão 1(c): Elabore 

um modelo matemático que esteja relacionado com a resposta apresentada na alternativa 

anterior: Que tipo de função é representado pelo seu modelo? É uma função crescente, 

decrescente, constante ou outra? Como você observou essas Características?, mostra que os 

modelos elaborados por 32(88,9%) participantes estão relacionados com as funções 

polinomiais de 1º grau, 1(2,8%) participante não elaborou um modelo para representar essa 

situação-problema enquanto 3(8,3%) participantes não responderam essa questão. 

Quilogramos  
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 Com relação ao comportamento da função, essa análise também mostrou que 23(63,9%) 

participantes afirmaram que os modelos por eles elaborados representam uma função 

crescente enquanto que para 6(16,7%) participantes, o modelo elaborado representa uma 

função constante. 

 Por outro lado, 1(2,8%) participante, A8, não realizou a correspondência adequada, pois 

afirmou que a função “é variável porque só varia o preço e o quilo a venda” enquanto 

6(16,7%) participantes não responderam sobre o comportamento da função. 

 O quadro 29 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para justificarem 

o tipo de função representada pelo modelo elaborado para a situação-problema proposta. 

Quadro 29: Justificativas apresentadas pelos participantes para o item 1(c) 

Justificativa  Participantes Percentual 

Não apresentou justificativa 17 47,2% 

Porque o preço e o peso variam, porque o 

preço depende do quilo, o preço depende da 

quantidade de embalagem, e o peso sobe e o 

preço também. 

18 50% 

Não respondeu 1 2,8 % 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

A análise das justificativas apresentadas mostra que 18(50%) participantes 

relacionaram as suas escolhas com a variação e a dependência entre as grandezas peso e preço 

enquanto 17(47,2%) participantes não apresentaram justificativas para o tipo de função 

representada pelos seus modelos, enquanto 1(2,8%) não respondeu à essa questão. 

 Com relação à questão 1(d): Faça uma tabela apresentando o Domínio (D) e a 

Imagem (Im) da função que você elaborou, a análise das respostas mostra que 33 (91,7%) 

participantes relacionaram corretamente as grandezas massa, embalagem e preço com o 

conceito de Domínio e Imagem enquanto 3 (8,3%) participantes não responderam essa 

questão. 

Por exemplo, a figura 40 mostra a resposta dada pelo participante A2 que apresenta a 

relação entre a massa da mercadoria escolhida e o preço associado com essa massa.  
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Figura 40: Resposta apresentada pelo participante A2 para a questão 1(d) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 1(e): Esboce o gráfico de seu modelo de 

venda? mostra que 25 (69,5%) esboçaram o gráfico corretamente, 7 (19,4 %) o esboçaram de 

uma maneira incompleta. Por outro lado, 4 (11,1%) participantes não esboçaram esse gráfico. 

O quadro 30 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

Quadro 30: Resposta dadas para a questão 1(e) 

Tipos de Gráficos  

Esboço Gráfico  Características  Participantes Porcentagem 

Completo 

Gráfico linear contínuo em seu 

domínio 
20 55,6% 

Gráfico discreto: domínio natural 5 13,9% 

Incompleto 

Esboço incompleto e/ou não 

apresenta domínio e/ou imagem 

e/ou não apresenta pontos e/ou não 

apresenta a curva corretamente. 

7 19,4% 

Não respondeu Não construiu o gráfico  4 11,1% 

Total 36 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Essa análise também mostra que dos 25(100,0%) participantes que esboçaram o 

gráfico corretamente, 20(80,0%) esboçaram um gráfico linear contínuo enquanto 5 (20,0%) 

apresentaram corretamente um gráfico discreto para representar o modelo de suas vendas. Por 

exemplo, a figura 41 mostra o gráfico esboçado pelo participante A1. 
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Figura 41: Gráfico apresentado pelo participante A1 ao item 1(e) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

 Na segunda parte desse bloco de atividades, foi solicitado que os participantes  

elaborassem um questionamento sobre algum aspecto e ou situação que vivenciaram na feira 

e/ou no seminário com o feirante. Nesse sentido, foi apresentada a questão 2: Na figura  está 

representada a balança utilizada pelo feirante enquanto pratica as suas atividades laborais, 

ou seja, cotidianas. Com base na visita a feira e/ou no seminário com o feirante elabore uma 

pergunta que esteja relacionado com os cálculos possíveis de se realizar com essa balança. 

 A análise das respostas dadas para o item 2(a): Faça sua pergunta aqui, mostra que 

12(33,3%) participantes elaboraram as suas perguntas tendo como foco o funcionamento 

físico da balança, 7(19,4%) se preocuparam apenas com os cálculos operacionais envolvidos 

nesse funcionamento, 5(13,9%) participantes buscaram relacionar diretamente o 

funcionamento da balança e o conceito de imagem de função, 5(13,9%) elaboraram 

questionamentos que não estavam relacionados com o instrumento balança enquanto 

7(19,4%) não responderam essa questão. O quadro 31 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para a questão 2(a). 

 

Quadro 31: Respostas dadas às perguntas dos participantes para a questão 2(a) 

Respostas Participantes  Porcentagem 

Cálculo do preço conforme a massa da mercadoria, situação de 

venda, elaboração do preço de venda. 
7 19,4% 

O que simboliza a imagem na função, com referência à balança. 5 13,9% 

Utilidades dos elementos físicos da balança, como, por exemplo, 

prato, pesos e marcador de medida e, também, funcionamento da 

balança. 

12 33,3% 

Questionamento não relacionado com a balança. 5 13,9% 

Não respondeu. 7 19,4% 

Total 36 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Complementando o item anterior,  a análise das respostas dadas para a questão 2(b): 

Agora responda a pergunta que você elaborou, mostrou que 7(19,4%) participantes não 

responderam esse questionamento enquanto 29(80,6%) participantes o responderam com a 

apresentação de argumentos para as respostas dadas. Por exemplo, as figuras 42 e 43 mostram 

as respostas apresentadas pelos participantes A14 e B3, respectivamente. 

 

Figura 42: Resposta dada pelo participante A14 para o item 2(b)44 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 43: Resposta apresentada pelo participante B3 para o item 2(b) 45 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Visando fortalecer os aspectos relacionados com a questão 2(b), a análise das respostas 

dadas para a questão 2(c): Ainda observando a balança, responda: Você acredita que o 

conceito de função está presente no funcionamento da balança? Explique sua resposta, 

mostrou que dos 28(100%) participantes que responderam sim para essa questão, 19(67,9%) 

relacionaram a situação que vivenciaram na feira e/ou no seminário com os conceitos de 

dependência biunívoca, domínio, proporcionalidade e crescimento, que estão relacionados 

                                                      

44
  Participante A14: a) “Como se usa a balança?” e b) “Quando na balança der 1.000 é que deu 1 kg ai você zera 

a balança e sobe o negócio maior da balança e continua medindo na balança”. 
45

 Participante B3: a) “Qual é a imagem de uma função?” e b) “É o resultado de uma função”. 
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com a função polinomial de 1º grau. O quadro 32 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para esse item. 

Quadro 32: Resposta dadas pelos participantes para o item 2(c) 

Conceitos de função presentes no funcionamento da balança 

Resposta Justificativa Participantes Porcentagem 

Sim 

Não justificou 6 

77,8% 
Preço depende o kg; peso é domínio; cada peso 

tem um preço; pois é proporcional e crescente. 
19 

Apresenta cálculos matemáticos, logo é função. 3 

Não  

Pois a balança não apresenta o preço e sim o peso; 

a conta da balança não corresponde ao total do 

preço.  

3 8,3% 

 
Não respondeu  5 13,9% 

Total   36 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Para concluir as atividades propostas para esse bloco, a análise das respostas dadas 

para a questão 1(d): Se você respondeu sim na questão anterior, invente um problema sobre 

função e responda qual é o domínio dessa função considerando esta balança, mostra que dos 

28(100%) participantes que responderam sim para a questão anterior, 7(25%) apresentaram 

uma pergunta abordando o conceito de função na balança e determinaram o seu domínio. A 

figura 44 mostra a resposta dada pela participante B5 para este item.  

Figura 44: Reposta dada pela participante B5 para o item 1(d) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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No entanto, 4(14,3%) participantes apresentaram uma pergunta não consistente com o 

que foi solicitado enquanto 17(60,7%) não responderam esse item. A figura 45 mostra a 

resposta dada pelo participante A6 para este item. 

 

Figura 45: Resposta apresentada pelo participante A6 para o item 1(d) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Em continuidade ao processo de análise dos instrumentos de coleta de dados, no 

próximo item será apresentada a análise da entrevista semiestruturada realizada com o 

feirante. 

 

3.2.6.   Entrevista com feirante 

 

A entrevista com o feirante foi realizada no dia 27 de maio de 2016, sendo que o seu o 

seu principal objetivo foi compreender algumas especificidades da cultura do feirante, bem 

como entender as questões relacionadas com a utilização de suas práticas matemáticas no 

cotidiano. Outro objetivo estava relacionado com a elaboração de etnomodelos êmicos 

retóricos provenientes das práticas laborais do feirante. Metodologicamente, para o 

desenvolvimento da análise dessa entrevista, o professor-pesquisador optou pela elaboração 

de um relatório, em formato de texto, como descrito nos próximos parágrafos desse tópico. 

Assim, ao se analisar o nível de escolaridade do feirante, o tempo de trabalho para a 

comercialização dos produtos, a experiência, a vivência e o grau de conhecimentos 

matemáticos utilizados na feira, o professor-pesquisador inferiu que os conhecimentos de 

adição, subtração, multiplicação e divisão que foram desenvolvidas pelo feirante contribuem 

para o desempenho satisfatório das atividades laborais desempenhadas na feira, pois os 
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conhecimentos matemáticos utilizados são avançados em relação àqueles que foram 

estudados em seu nível de escolaridade. 

Nesse sentido, as atividades realizadas pelo feirante não se reduzem ao domínio das 

operações matemáticas elementares, pois é importante considerar a relevância da articulação 

da matemática com outros saberes, como, por exemplo, a leitura, a escrita e, sobretudo, aos 

papéis sociais desempenhados pelos membros desse grupo cultural específico. 

De acordo com esse contexto, é importante ressaltar as atividades comerciais presentes 

nas feiras livres e que desvelam um ambiente repleto de ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas que podem ser traduzidas pelas ações de “comparar, classificar, quantificar, 

medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, são formas de pensar, presentes 

em toda a espécie humana” (D’AMBROSIO, 2005, p. 30). 

Por exemplo, por meio da análise das respostas dadas pelo feirante para as questões 

dessa entrevista, infere-se que há indícios da aplicação de práticas matemáticas locais 

(êmicas), que emergiram quando o feirante mencionou que também realizava as vendas com a 

utilização de pacotes ou pacotinhos de plástico.  Por exemplo, o feirante argumentou que a 

utilização dessas embalagens: 

Facilita o cálculo. Eu faço pacote menor, faço pacote de (...) de (...) três, três 

e cinquenta e de cinco [reais]. Tem uns que eu faço de três e cinquenta 

porque a pessoa quer um pacote menorzinho, [se] eu quero [um] pouquinho, 

então, pega o pacote menorzinho. Dependendo se a mercadoria tiver [cara] 

sobe muito, você faz pacote, tudo pesado, pois você ganha em cima do peso, 

você ganha em grama, né! 

Para as vendas, o feirante disponibiliza os produtos em pacotes ou por quilo, para a 

escolha dos fregueses. Geralmente, os pacotes pesam meio quilo, sendo pesados em uma 

balança de pratos. De acordo com o feirante, esse tipo de pesagem possibilita a obtenção de 

lucro com as vendas, pois “eu ponho meio quilo no pacote para dar lucro e peso tudo na 

balança”. 

Assim, esse saber/fazer está relacionado com o desenvolvimento de um pensamento 

matemático que busca explicar, entender e compreender as diversas maneiras que o feirante 

dispõe para lidar com o ambiente laboral no qual está inserido. Então, o feirante disponibiliza 

uma mercadoria que pode ser adquirida pelos fregueses em pacotes ou em pacotinhos com o 

objetivo de agilizar o processo de compra pelos fregueses. Nesse sentido, o feirante comentou 

que: “faço pacote para facilitar pro freguês, pois ele chega com pressa, precisando ser 

atendido rapidamente”. 
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A maneira de quantificar as mercadorias por meio de pacotes ou de pacotinhos denota 

a utilização de habilidades com o cálculo estimativo, pois possibilita a compreensão de como 

as ticas locais estão impregnadas nos saberes e fazeres que se desenvolvem no ambiente da 

feira livre. 

Assim, o empacotamento dos produtos pode ser considerado como um artifício 

compartilhado na feira livre como uma das “práticas ad hoc para lidar com situações 

problemáticas surgidas da realidade” (D’AMBROSIO, 2012, p. 16). No entanto, de acordo 

com Rosa (2010), as práticas ad hoc estão direcionadas para as situações provisórias ou para 

as soluções instantâneas que se desenvolvem e são difundidas na cultura da feira livre para a 

resolução dos problemas que surgem nesse ambiente. 

A análise das respostas dadas para as perguntas dessa entrevista mostra que o feirante 

utiliza diversas variáveis para calcular os seus gastos, prejuízos e os lucros com a feira, como, 

por exemplo, as despesas com o combustível para buscar os produtos na CEASA-MG, o 

adubo e as embalagens. Assim, o feirante comentou que “costuma ter gasto com o adubo, o 

esterco, a gasolina e o plástico (pacote)”. 

Contudo, não foi possível identificar a utilização de práticas matemáticas para a 

resolução desse problema cotidiano, porém, inferiu-se que o montante mensal arrecadado pelo 

feirante é suficiente para o sustento de sua família e também para a cobertura das despesas 

domésticas diárias. Por exemplo, o feirante argumentou que “trabalho como feirante porque 

ganho mais, porque se eu for trabalhar como empregado eu vou ganhar só o salário mínimo e 

o salário mínimo não vai dar pra mim sustentar minha família, ai, eu trabalho na feira”. 

Essa análise também mostra que quando o feirante foi indagado sobre como calcula o 

preço das mercadorias para não ter prejuízo, esse trabalhador desenvolveu, por meio de sua 

prática laboral diária, uma noção dos preços que são praticados em sua banca. Por exemplo, o 

feirante argumentou que “se eu pagar a mercadoria de quarenta [reais] para cima eu vendo ela 

na faixa de uns cinco contos [reais] o quilo, se eu pagar de sessenta [reais] para cima, ai eu 

ponho na faixa de sete contos [reais], pra cima”. 

Esse feirante também realiza promoções e os produtos que disponibiliza para a 

população destacam-se por sua qualidade, pois afirmou que: 

Eu faço promoção para a verdura, e a alface, no caso de três, aí você põe 

promoção, dois por cinco, é a promoção da feira lá, no momento, ou três por 

cinco no caso. Tem três por cinco e dois por cinco, nós faz, nós vende na 

parte cedo mais caro e depois abaixa o preço. Ai vai até o final [da feira], 

porque a mercadoria é de primeira, mercadoria boa, aí, menos disso eu não 

vendo. 
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A partir das respostas dadas pelo feirante, evidencia-se também uma utilização 

informal de seus conhecimentos matemáticos, por meio das quais as atividades matemáticas 

realizam-se com o emprego de estratégias pessoais de cálculo mental e de medições. Por 

exemplo, o quadro 33 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e feirante. 

 

Quadro 33: Trecho de um diálogo entre o professor-pesquisador e o feirante 

Professor-pesquisador: Explique como o senhor calcula o preço a se pagar por quilogramas, ou 

seja, por quilos, de alguma mercadoria vendida na feira. O senhor pode usar algum exemplo como 

o quiabo? Como é que o senhor calcula as gramas? 

Feirante: As gramas? 

Professor-pesquisador: O quilo. 

Feirante: Eu calculo é assim (...) se é dez conto o quilo, sai a um real cem gramas. Aí, eu calculo 

quanto vai dar um quilo e duzentos gramas de quiabo. Um quilo e duzentos e cinquenta, um quilo 

trezentos e cinquenta, aí, eu cálculo, eu já tenho tudo aqui na minha cabeça. 

Professor-pesquisador: Vamos usar alguns exemplos só para a gente pensar a estratégia que o 

senhor usa. Por exemplo, imagina que o quiabo está a quatro reais o quilo, aí, o senhor pesa e vê 

que o cliente pegou um quilo e quatrocentos gramas. 

Feirante: Um quilo e quatrocentos gramas. 

Professor-pesquisador: Como é que o senhor pensa, como é que o senhor faz a conta? 

Feirante: A quatro reais (...) vai dar quarenta centavos a cem gramas. Aí, vai dar quatro vezes, dá 

um e sessenta, dá três e vinte. Dá sete e vinte (...) tá certo? 

Professor-pesquisador: Mas, está quatro [reais] o quilo, né? O Senhor poderia reformular, pois 

são um quilo e quatrocentos gramas. 

Feirante: Um quilo e quatrocentos gramas, quanto dá? (...) (pensando) (...) quarenta, oitenta, um 

e vinte (...) (pensando) (...) dá dois reais né? (...) dá dois reais as quatrocentos gramas. 

Professor-pesquisador: Voltando de novo na questão dos quilogramas, tem como o senhor 

explicar de novo como é que o senhor calcula o preço a se pagar? Vamos ver o exemplo, a quatro 

reais, a pessoa pega um quilo e oitocentos gramas, um quilo e oitocentos gramas, como é que o 

senhor calcula? 

Feirante: Um quilo e oitocentos gramas? (...) vai dar (...) (pensando) (...) menos oitenta, aí, vai 

dar sete e vinte. Quatro né? Fiz certo? 

Professor-pesquisador: Isso! Aí, como é que o senhor pensou? Explica. 

Feirante: Eu pensei de cima pra baixo. 

Professor-pesquisador: Mas, explica como você calculou. (Risos) 

Feirante: É porque ficou mais fácil, né? Eu juntei oitocentos gramas com um quilo, aí, vai dar 

(...) menos oitenta né, aí, diminui. 

Professor-pesquisador: O senhor poderia explicar mais detalhado? Eu não entendi ainda. 

Feirante: Você não entendeu (...) (risos) (...) é o seguinte, eu tiro é (...) como é que é? (...) um 

quilo e oitocentos gramas, (...), aí, um quilo vai dar quatro reais, um quilo e meio vai dar (...) seis 

[reais], aí, vai ter mais trezentos gramas, vai ter mais um e vinte. Dá sete e vinte. 

Professor-pesquisador: Isso! Mas agora, pelo que eu entendi o senhor fez o cálculo, da segunda 

vez, de uma maneira diferente. 

Feirante: É diferente. 

Professor-pesquisador: Mas, poderia explicar como o senhor fez da primeira vez e depois o 

senhor explica como fez dessa vez. 

Feirante: Da primeira vez eu diminui né? 

Professor-pesquisador: Mas explica como calculou. 

Feirante: Eu não tô sabendo explicar (...). Eu faço a cálculo de acordo com o que fica mais fácil 

pra mim, fazer [os cálculos] no momento, na hora, naquele aperto lá, às vezes tá cheia a banca 

tem que fazer [os cálculos] rápido. 

Professor-pesquisador: Entendo (...) só pra eu refletir aqui (...) porque eu acho que entendi o que 

o senhor explicou (...), pois eu acho que o senhor fez assim (...). Se eu estiver errado o senhor me 
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corrige, o senhor pensou o seguinte, um quilo é quatro reais, e dois quilos são oito reais, só que 

como eu pedi para o senhor calcular um quilo e oitocentos gramas, então, duzentos gramas a 

menos, então o senhor calculou que duzentos gramas dariam oitenta centavos. 

Feirante: Oitenta centavos. 

Professor-pesquisador: Não é isso? O senhor pegou os oito reais menos os oitenta centavos e 

deu sete e vinte. Foi isso? 

Feirante: Hamham (...). (confirmação). 

Professor-pesquisador: Então é isso.  E agora, na segunda vez, como o senhor calculou? 

Feirante: Na segunda vez eu juntei (...), vamos supor que um quilo e meio vai dar seis reais e, vai 

sobra trezentos gramas a quarenta centavos, né? (...). Aí, vai dar mais um e vinte, não é isso? 

Professor-pesquisador: Aí, o que o senhor fez, então? 

Feirante: Ai (...) vai para sete e vinte, fica mais fácil! 

Professor-pesquisador: Vamos usar só mais um exemplo. 

Feirante: É por causa de, como a pessoa, às vezes, não tem leitura, não tem prática pra escrever, a 

gente faz o cálculo assim, eu faço o cálculo desse tipo, você já viu lá como eu faço o cálculo, 

quanto mais a gente tá trabalhando, parece que a gente tem o cálculo mais rápido, já notou isso? 

Professor-pesquisador: É isso que eu ia perguntar para o senhor agora.  Porque eu estou vendo 

que quando o senhor está lá [na feira], você já teria feito esse mesmo cálculo muito mais rápido.  

Feirante: É, pois é (...). 

Professor-pesquisador: O senhor poderia explicar qual ... é esse sentimento de estar lá 

calculando e estar aqui fazendo a entrevista. 

Feirante: É porque lá você está com o corpo quente, você está com a memória [ativa], tá ligado 

na memória, aí, você já fica ligado. Você já tá com os preços na cabeça. 

Professor-pesquisador: Entendo. 

Feirante: Por isso que eu trabalho com mercadoria melhor, porque com a mercadoria ruim você 

tem que por o preço lá, vamos supor, um e noventa, igual tem nego que põe dois e noventa o 

quilo, né? Aí, fica difícil de fazer conta desse tipo, só se for mesmo na calculadora, pra mim é 

mais difícil. E já, se põe, vamos supor cinco conto o quilo e, aí, sabe que a cem grama vai sair a 

cinquenta centavos. Aí, é muito mais fácil, né? 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

O trecho desse diálogo evidencia que a utilização dos conhecimentos êmico e ético por 

meio da aplicação da abordagem dialógica, um dos principais objetivos do processo da 

etnomodelagem, propicia determinar como as práticas matemáticas são localmente 

desenvolvidas (abordagem êmica) e como são utilizadas no cotidiano dos membros de grupos 

culturais distintos, que estão contextualizados em um ambiente definido de acordo com a sua 

história, linguagem e cultura. 

Por outro lado, esse trecho do diálogo mostra que as atividades realizadas pelo feirante 

em suas tarefas laborais diárias contemplaram as habilidades do cálculo mental e estimativo, 

que podem servir como ponto de partida para a elaboração de situações-problema para a 

materialização de uma proposta pedagógica que possa dialogar com os conhecimentos 

matemáticos formais utilizados em salas de aula. 

Finalizando a parte analítica desse estudo, é importante ressaltar que informações 

importantes emergiram da análise dos dados brutos obtidos nos instrumentos de coleta. Essas 

informações auxiliaram o professor-pesquisador na condução do processo de codificação e 

categorização dos dados qualitativos que foram quantificados para que pudessem gerar 
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subsídios que possibilitaram que a questão de investigação fosse respondida de acordo com os 

pressupostos do estudo misto (CRESWELL; PLANO CLARK, 2007), que foi adotado nessa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETANDO OS RESULTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE 

CATEGORIAS 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar a interpretação dos resultados obtidos 

pela análise das informações determinadas por meio das categorias a priori, Mistas, bem 

como das categorias que emergiram durante o levantamento dos dados qualitativos e 

quantitativos obtidos pelos instrumentos de coleta e pelo processo de quantificação dos dados 

qualitativos. Por outro lado, a fase do estudo quantitativo foi realizada com utilização da 

estatística descritiva, com o objetivo de apresentar, descrever, analisar e resumir as principais 

características dos dados quantitativos. 

É importante ressaltar que a fundamentação teórica estudada e discutida na revisão de 

literatura também serviu como um referencial importante para a análise e a interpretação dos 

resultados. Nesse direcionamento, esse capítulo é composto pelas seguintes seções: 

Quantificação dos Dados Qualitativos e Interpretando os Dados por meio das Categorias e 

Subcategorias a Priori, Emergente e Mista. 

 

4.1.     Quantificação dos Dados Qualitativos 

 

Nesse estudo, a quantificação dos dados qualitativos ocorreu por meio da análise dos 

códigos (palavras, termos, expressões e/ou frases) obtidos nos instrumentos de coleta de 

dados. Essa quantificação foi realizada por meio da codificação dos dados brutos e da 

anotação do número de vezes com que cada código aparecia como um dado numérico. Esses 

códigos foram agrupados em temas e, posteriormente, transformados em categorias, que 

foram interpretadas qualitativamente. 

Dessa maneira, para que o processo de categorização fosse desencadeado, houve a 

necessidade de quantificar os dados qualitativos (CRESWELL; PLANO, 2007), 

possibilitando a verificação das categorias temáticas que emergiram dos dados, como, por 

exemplo, as categorias Ambiente Escolar, Ambiente Extraescolar e Ambiente Dialógico.  

A quantificação dos dados qualitativos foi realizada por meio da contagem da 

frequência de códigos que emergiram dos dados obtidos em cada um dos instrumentos de 

coleta, possibilitando assim a definição de categorias temáticas. Consequentemente, os 
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pesquisadores normalmente implementam essa estratégia pela simples contagem da 

frequência de ocorrência de códigos específicos (CRESWELL; PLANO CLARK, 2007). 

Nesse processo, a quantificação dos dados qualitativos foi realizada de duas maneiras, 

por meio da contagem da frequência de palavras e termos e, também, de expressões e frases, 

cujo objetivo foi garantir a validade e a fidedignidade da interpretação dos resultados obtidos 

durante o trabalho de campo desse estudo. Então, é importante esclarecer que esse 

procedimento metodológico está fundamentado na metodologia do estudo misto 

(CRESWELL; PLANO CLARK, 2007).  

A análise e interpretação dos dados foram realizadas simultaneamente, com os dois 

conjuntos de dados coletados. Os dados qualitativos foram quantificados e analisados 

qualitativamente, sendo apresentados com a utilização de quadros por meio da utilização da 

estatística descritiva.  

No decorrer desse processo, as palavras e os termos foram contados 

independentemente de terem sido utilizadas mais de uma vez pelos participantes desse estudo, 

sendo que algumas palavras e termos foram desconsiderados, pois não pertencia a nenhuma 

das categorias à priori, mistas e emergentes, sendo, portanto, irrelevantes para a interpretação 

dos resultados provenientes da análise dos dados (MORAES, 1999).  

Ressalta-se ainda que a quantificação dos dados qualitativos foi realizada 

manualmente pelo professor-pesquisador que utilizou o programa online de linguística da 

Insite e, também, o contador de palavras no menu Edição-Localizar-Realce de Leitura do 

editor de texto Word/Microsoft. Esses instrumentos possibilitaram uma melhor familiarização 

do professor-pesquisador com os dados coletados. 

O quadro 34 mostra a quantificação dos dados qualitativos, por meio da contagem de 

palavras constantes nos instrumentos de coleta de dados utilizados, por meio do qual se 

destacam as categorias temáticas. 

 
Quadro 34: Quantificação dos dados qualitativos, frequência de palavras e termos 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias Palavras e Termos 

Instrumentos 

Total % Questionários 
Blocos de 

Atividades Seminário 
Entrevista 

Feirante 

Caderno 

de Visitas 
I II I II III 

Ambiente 

Escolar  
Função 

Associa(r), Bijetora, Cartesiano, 

Conceito, Conjunto, Constante, 
Contradomínio, Correspondente, 

Crescente, Curvas, Dados, Decrescente, 

Definição, Dependência, Domínio, Eixo, 
Elemento, Exponencial, Fórmula, 

Função, Gráficos, Grandeza(s), Grau, 

Imagem, Independente, Inversas, 
Máximo, Modelo, Plano, Proporcionais, 

Relaciona(r), Relação, Retas, Sobrejetora, 

Tabela, Variação, Variáveis. 

268 210 397 142 106 5 0 19 1147 13,9 
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Matemática 

Acadêmica 

Adição, Álgebra, Aritmética, 
Calculadora, Cálculo, Comparar, 

Determinar, Dividir, Efetuar, Equação, 

Fato (Tabuada), Fração, Geometria, 
Igual, Maior, Matemática, Menor, 

Metade, Multiplicação, Número, 

Operações, Porcento, Problema(s), 
Raciocínio, Resolver, Resultado, 

Solucionar, Somar, Subtrair, Total. 

115 130 133 54 33 38 124 38 665 8,1 

Escola 

Acerta(r), Ajuda(r), Alunos, Aplicar, 
Aula, Atividade, Certo, Copiar, 

Corretamente, Decorar, Descobrir, 

Dúvida, Errar, Estudar, Escola, 
Escolaridade, Escreve(r), Física, Formal, 

Linguagens, Matemáticos, Matérias, 

Notas, Pergunta(r), Perceber, Precisa(r), 
Questões, Realiza(r), Responde(r), 

Resolve(r), Sala, Sistema, Utilizar. 

22 180 24 7 15 65 12 19 344 4,2 

Ambiente 

Extraescolar 

Feira 

Clientes, Cartão, Comprador(a), 

Comprar, Consumidor, Concorrência, 
Crédito, Débito, Dinheiro, Economizar, 

Feira, Fiscais, Freguês, Lixeira, 

Movimentada, Pessoa(s), Promoção, 
Quantidade, Varejo, Vendedor. 

94 24 188 41 21 56 93 167 684 8,3 

Feirante 

Administrar, Agilidade, Arrendamento, 

Arrumar, Atencioso, Atendimento, 

Ceasa, Cédulas, Cobrar, Cobrir (gastos), 
Colheita, Comercializar, Compra(r), 

Contas, Custo, Desconto, Despesas, 

Dinheiro, Estratégias, Experiência, 
Feirante, Ganha(r), Gasolina, Gastos, 

Grade, Horta, Humilde, Lucro, Lucrar, 

Memória, Negociar, Orçamento, 
Organizar, Pagar, Prejuízo, Planta(r), 

Plantação, Prática, Prejuízo, Rápido, 

Receber, Rentável, Repassar, Revender, 
Salário, Taxas, Trabalha(r), Trabalhador, 

Trocar, Troco, Varejo, Vender. 

100 83 128 145 301 150 252 404 1563 18,9 

Instrumentos 

Balança, Balança (digital), Balança 

(eletrônica), Balança (manual), Balança 
(mecânica), Banca, Barraca, Graduação 

(balança), Haste (balança), Lona, Nivelar 

(balança), Peso (balança), Prato 
(balança), Risquinho (balança). 

0 47 0 4 47 25 19 142 284 3,4 

Embalagens 

Dúzia, Embalagem, Ensacados, Gramas, 

Granel, Litro, Pacote, Pacotinho, Peça, 
Quilo, Sacola, Saquinho.   

4 26 234 94 211 22 85 169 845 10,2 

Mercadorias 

Abacaxi, Abaixar (preço), Abóbora, 

Alface, Alimentos, Almeirão, Aumentar 
(preço), Banana, Barato, Batata, 

Berinjela, Beterraba, Brócolis, Caqui, 

Cará, Caro, Cebola, Cebolinha, Cenoura, 
Chuchu, Coentro, Couve, Custa (quanto), 

Econômico, Escolher, Espinafre, 

Estragar, Feijão, Inhame, Jiló, Kiwi, 
Laranjas, Legumes, Limão, Maçã, 

Mamão, Mandioca, Mercadoria, Milho, 

Pera, Pesa(r ), Pimenta, Pimentão, Preço 
(reais), Produto, Quantidade, Quiabo, 

Repolho, Safra, Salsa, Salsinha, 

Selecionadas, Tomate, Valor, Verduras. 

163 99 213 179 217 106 203 650 1830 22,2 

Ambiente 

Dialógico 

Ação Pedagógica 
para 

Etnomodelagem 

Adorei, Anotações, Aproveitar, Boas 

(atividades), Bom, Conseguir, Conversar, 
Cotidiano, Estratégias, Fácil, Facilidades, 

Gosta(r), Gostei, Interessante,  Melhor, 

Ótimo, Seminário, Observa(r), Pode(r). 

0 86 0 29 21 43 30 9 218 2,6 

Significar e Re-
significar 

Adquirir, Ampliar, Aprende(r), 
Aprofundar, Argumentar, Associar, 

Complementar, Compreender, 

Conhecimento, Ensinar, Entender, 
Esclarecer, Experiência, Explicação, 

Interpretar, Modificar, Observa(r), 

Pensa(r), Percebe(r), Sabedoria, 
Raciocínio, Reaprender, Reapresentar, 

20 167 37 8 4 74 35 10 355 4,3 
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Representações, Saber, Sugerir, Supor. 

Conectando os 
Ambientes 

Escolar e 

Extraescolar 

Conta(r), Diminuir, Dobro, Estimar, 
Maior, Mais, Mede, Menor, Medir, Meio, 

Mínimo, Pechincha, Quantificação, 

Visita, Vezes. 

150 46 5 8 18 15 40 39 321 3,9 

Total 936 1098 1359 711 994 599 893 1666 8256 100 

Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

O quadro 35 mostra a quantificação dos dados qualitativos, por meio da contagem de 

expressões e frases, constantes nos instrumentos de coleta de dados utilizados, por meio do 

qual se destacam as categorias temáticas. 

 

Quadro 35: Quantificação dos dados qualitativos, frequência de frases e expressões 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias Frases e Expressões 

Instrumentos 

Total % Questionários 
Blocos de 

Atividades Seminário 
Entrevista 

Feirante 

Caderno 

de Visitas 
I II I II III 

Ambiente 

Escolar  

Função 

Dados dois conjuntos A e B não vazios, 

Domínio da função, Esboço do gráfico, 
Elementos de dois conjuntos, Função afim, 

Função crescente, Função de 1º e 2º graus, 

Função é um conjunto que depende do 
outro, Gráfico de função, Gráficos e 

tabelas, Grandezas diretamente 

proporcionais, Lei de formação, Para cada 
elemento do conjunto A, Porque a cada 

elemento x é associado um elemento y, 

Relação que associa A com B, Todo 
elemento representante do conjunto A tem 

um representante do conjunto B. 

45 3 57 6 7 0 0 0 118 16,2 

Matemática 

Acadêmica 

Calcular o valor, Cálculos matemáticos, 

Conhecimentos matemáticos, Contas 
matemáticas, Valor total.  

14 8 0 0 0 0 0 0 22 3,0 

Escola Para aprender, Sala de aula. 3 28 0 0 0 0 0 0 31 4,3 

Ambiente 

Extraescolar 

  

  

  

Feira 
Cartão de débito, Cartão de crédito, Para 

fazer compras, Para ter promoção. 
48 0 0 0 0 0 0 9 57 7,8 

Feirante 

Abaixar o preço, As moedas são colocadas 
em caixa de madeira, Calcular mais rápido, 

Calcular o preço, Contas de cabeça, Cobrir 

os gastos, Ele compra para vender, Ele é 
muito rápido com as vendas, Ele tem que 

calcular rápido, Fechar a feira, Faço o 

pacote, Formas de Venda, Gosto de vender , 
Não terei prejuízo, Nem sempre a 

mercadoria é boa para vender em 

embalagem, Repassar o preço, Tenho um 
bom lucro com as vendas, Tirar em cima, 

Vender barato, Vender por caixa, Vender 

por embalagem, Vender por  pacote. 

2 21 29 6 9 5 54 57 183 25,2 

Instrumentos Balança Manual, Sobre a balança. 0 8 0 0 0 0 0 0 8 1,1 

Embalagens Caixa de tomate, Sacola de Plástico. 0 0 0 0 3 0 7  0 10 1,4 

Mercadorias 

É vendido mais barato, Fácil de vender, 
Faixa de Preço, Frutas Frescas, Mais em 

conta, Mercadoria de boa qualidade, Pesada 

é mais cara, Preço acessível, Preço a pagar, 
Preço bom, Preço de custo, Valor em 

quilos, Valor em reais, Valor líquido, 

Tabelas de preço. 

4 3 19 0 11 0 49 20 106 14,6 

Ambiente 

Dialógico 

Ação Pedagógica 
para 

Etnomodelagem 

Entender melhor , Entendi bastante, 

Seminário, Visita à feira.  
0 8 0 0 4 0 0 0 12 1,7 
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Conectando o 

Ambiente 

Escolar e 
Extraescolar 

Cada elemento (kg) tem o seu preço (R$), 
Depende da quantidade, Depende do preço 

do produto, Dividir o preço pelo quilo, Do 

menor para o maior, Domínio é o quilo e 
imagem é o preço, Função no dia a dia, 

Matemática no cotidiano, Para calcular o 

preço, Para saber o preço y a se pagar é 
necessário saber a quantidade, x em 

quilogramas, Porque o preço total a pagar 

depende do peso correspondente, 
Relacionado com função, Preço da 

mercadoria que o feirante vendia dependia 

do quilo, Preço depende do número de 
embalagens, Quanto maior a quantidade 

maior o preço, Variação de preço. 

6 31 119 15 7 2 0 0 180 24,8 

Total 122 108 214 39 41 16 110 100 727 100 

Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

De acordo com os pressupostos do estudo misto, adotado nessa pesquisa, a análise e a 

interpretação dos dados foram realizadas simultaneamente, com os conjuntos de dados brutos 

qualitativos e quantitativos coletados na condução do trabalho de campo desse estudo. Os 

dados qualitativos foram quantificados, sendo apresentados por meio dos quadros 34 e 35, 

apresentados anteriormente. 

O principal objetivo dessa abordagem foi fornecer, por meio da quantificação dos 

dados qualitativos e do diálogo dos resultados da análise com a literatura proposta, a 

interpretação dos resultados obtidos durante o processo analítico desse estudo. 

Nesse direcionamento, o professor-pesquisador descreveu e analisou os dados 

coletados desde o início dessa investigação para que pudesse obter as informações necessárias 

com relação a re-significação do conceito de funções por meio da abordagem dialógica da 

etnomodelagem. Dessa maneira, nos próximos itens serão apresentadas as interpretações dos 

dados analisados, descrevendo as categorias e subcategorias que possibilitaram a obtenção da 

resposta para a questão de investigação que norteou esse estudo. 

 

4.2.  Interpretando os Dados por meio das Categorias e Subcategorias a Priori, 

Emergente e Mista 

  

 A análise dos dados apresentadas no capítulo 3, bem como a quantificação dos dados 

qualitativos apresentados no item 4.1 desse capítulo forneceram elementos que, juntamente, 

com o referencial teórico adotado pelo professor-pesquisador propiciaram a descrição das 

categorias e das subcategorias que contribuíram para a interpretação dos resultados 

apresentados nesse estudo. 

  De acordo com esse contexto, apresentam-se as categorias e as subcategorias a priori, 

mista e emergente que possibilitaram o desenvolvimento da fase interpretativa dessa pesquisa. 
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Dessa maneira, houve a elaboração de três categorias mistas denominadas de: Ambiente 

Escolar, Ambiente Extraescolar e Ambiente Dialógico. 

Com relação às subcategorias, foram elaboradas três subcategorias a priori 

denominadas de: Função, Feirante e Conectando o Ambiente Escolar e Extraescolar; quatro 

subcategorias mistas denominadas de: Feira, Mercadoria, Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem e Significações e Re-significações e, também, quatro subcategorias 

emergentes denominadas de: Matemática Acadêmica, Escola, Instrumentos e Embalagens.  

Essas categorias possibilitaram o desenvolvimento da resposta para a questão de 

investigação, pois auxiliaram o professor-pesquisador na organização de textos que se 

originaram das descrições baseadas na interpretação dos dados e nas informações que foram 

coletadas e analisadas durante a condução desse estudo. 

Nesse sentido, apresenta-se a descrição de cada uma dessas categorias, que incluem as 

subcategorias, que foram elaboradas de acordo com as fundamentações teórica e 

metodológica desse estudo. 

 

4.2.1.   Categoria Mista: Ambiente Escolar 

 

 A categoria mista denominada de Ambiente Escolar é compreendida por três 

subcategorias denominadas: Função como subcategoria a priori e Matemática Acadêmica e 

Escola como subcategorias emergentes.  

 De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nessa categoria e por meio da 

quantificação dos dados qualitativos que verificou-se que o (total) de 26,2% das palavras e 

termos e (total) de 23,5% das frases e expressões codificadas nos instrumentos de coleta de 

dados revelaram elementos característicos do Ambiente Escolar. Nesse direcionamento, é 

relevante destacar que, no Questionário I, 21 (55,3%) dos 38 (100,0%) participantes 

afirmaram que se recordavam dos conceitos de função estudados nos anos anteriores. 

Esses conceitos matemáticos acadêmicos, mediante a sua importância para a 

matemática escolar, desempenham um papel fundamental e prático no cotidiano dos alunos, 

visto que 25 (65,9%) participantes afirmaram sobre a sua importância e utilidade no dia a dia 

conforme apresentado no quadro 10. 

Nesse sentido, existe a necessidade de ressaltar que a valorização do “conhecimento 

cultural dos alunos não significa a negar o conhecimento [matemático e acadêmico] existente” 

(ALVES, 2014), pois é um: 
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(...) grande equívoco pensar que a Etnomatemática pode substituir uma boa 

matemática acadêmica, que é essencial para um indivíduo ser atuante no 

mundo moderno, (...) mas, sim, aprimorá-lo [conhecimento acadêmico], 

incorporando a ele valores de humanidade, sintetizados numa ética de 

respeito, solidariedade e cooperação (D’AMBROSIO, 2009, p. 43). 

 Nesse contexto, de acordo com a sua dimensão educacional, a etnomatemática não 

rejeita os conhecimentos adquiridos academicamente, pois um dos principais objetivos desse 

programa é incorporar os comportamentos e os valores de humanidade, como o emocional, o 

social, o cultural, o afetivo, o político e o econômico, no processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos matemáticos acadêmicos para que os alunos possam se tornar sujeitos ativos do 

processo educacional (ROSA; OREY, 2007). 

Nessa linha de raciocínio, a interpretação dos resultados obtidos na subcategoria 

Função, mostra que 31 (83,8%) participantes utilizaram conceitos escolares nas atividades 

propostas no registro documental, como, por exemplo, a proporcionalidade na resolução dos 

problemas matemáticos apresentados no Bloco de Atividades I. Nesse sentido, o participante 

B2 elaborou um etnomodelo ético para determinar a quantidade de mandioca a ser comprada 

para a preparação de caldo para ser vendido em uma festa para a angariação de fundos para a 

construção de uma nova sede para a APAE (ver figura 16). 

Nesse etnomodelo, (ver figura 19) o conceito de proporcionalidade foi utilizado para a 

determinação do domínio (massa) que corresponde à imagem (preço) de acordo com as 

informações fornecidas pelo exercício. Por meio da interpretação desses resultados infere-se 

que a maioria dos participantes desse estudo pôde relacionar o conceito de proporcionalidade 

por meio da “aquisição de conhecimento” (D’AMBRÓSIO, 1998, p. 53) dos conteúdos de 

função, pois esses participantes agiram sobre a realidade escolar com a utilização de 

conhecimentos que foram construídos anteriormente.  

Essa abordagem está relacionada com o Ciclo Dambrosiano do Conhecimento, pois, 

D’Ambrosio (2009) argumenta que o conhecimento matemático adquirido pode ser 

considerado como o elo entre a realidade que informa e a ação que o modifica. Nesse sentido, 

o conhecimento é gerado por essa ação, que é a capacidade que os membros de grupos 

culturais distintos desenvolvem para explicar, lidar, manejar e entender a realidade na qual 

estão inseridos.  

 Nessa categoria, houve a predominância da construção de etnomodelos éticos que 

foram elaborados descritivamente conforme as concepções culturais da academia. Por 

conseguinte, a interpretação dos resultados desse estudo mostra que os participantes 

elaboraram gráficos e tabelas que demonstraram particularidades de suas interpretações. 
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Por exemplo, 33 (91,7%) participantes compreenderam a importância das grandezas 

envolvidas nas situações-problema propostas no Bloco de Atividades III, bem como os 

conceitos de domínio e imagem vinculados ao estudo de função, possibilitando-lhes a 

representação dessas situações por meio da elaboração de tabelas e gráficos. 

A figura 46 mostra o etnomodelo ético elaborado pelo participante A2 para questão 

1(d) do bloco de atividades III.  

Figura 46: Modelo ético elaborado pelo participante A2 para o item 1(d) do Bloco de 

Atividades III 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que os etnomodelos éticos são elaborados de acordo com a 

visão dos observadores externos em relação aos sistemas retirados do cotidiano que está sendo 

modelado. Nesse direcionamento, os etnomodelos éticos representam a maneira como os 

modeladores imaginam que os sistemas retirados da realidade funcionam, pois estão de 

acordo com os princípios curriculares desenvolvidos nas escolas (ROSA; OREY, 2012a). 

 De acordo com Rosa e Orey (2013c), esses construtos éticos são as descrições de 

ideias, procedimentos e práticas expressas em termos matemáticos das categorias que são 

consideradas significativas e apropriadas pela comunidade de observadores (externos). Então, 

infere-se que os procedimentos utilizados por esses participantes para solucionar a situação-

problema favoreceu o amadurecimento dos conceitos de proporcionalidade e de domínio e 

imagem, que são importantes para a conceituação de função que compõe o currículo 

matemático escolar.  

 Com respeito à subcategoria emergente, denominada por Matemática Acadêmica, a 

interpretação dos resultados mostrou que os participantes desse estudo perceberam a 

importância da utilização do conhecimento matemático escolar nas práticas cotidianas, pois 

36 (94,7%) participantes afirmaram que as práticas matemáticas desenvolvidas pelo feirante 
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são compostas por operações fundamentais da aritmética, bem como a aplicação de cálculos 

mentais avançados para a determinação do preço das mercadorias.  

Esse reconhecimento é reforçado pelas observações anotadas pelos participantes B13 e 

A15 ao afirmarem que as operações matemáticas utilizadas na feira estão relacionadas com as 

práticas de venda e de quantificação de frutas e verduras que são comercializadas pelo 

feirante. Infere-se ainda que os participantes conseguiram perceber a importância do 

conhecimento matemático do feirante para a tradução de problemas encontrados em sua 

realidade cultural, conectando-o com a própria realidade escolar. 

Por exemplo, o quadro 8, no capítulo 3, mostra os conhecimentos matemáticos 

utilizados pelos participantes e seus familiares na realização das compras nos supermercados 

e/ou feiras, que estão relacionados com a adição, subtração, multiplicação e divisão para a 

determinação do preço dos alimentos, para pesquisar os produtos com preços mais acessíveis 

e, também, para a compreensão e a comparação da tabela de preços. 

 Assim, a influência do conhecimento matemático na realização das atividades 

propostas em sala de aula também está relacionada com a tentativa de os participantes 

etnomodelarem situações que vivenciaram quando da visita à feira. Por exemplo, o 

participante A2 descreve a elaboração de seu etnomodelo ético, pois o: 

(...) preço do tomate é 5 reais o quilo. Se a pessoa pegar os tomates e pesar 

na balança mecânica, cada 100 gramas de tomate custa 50 centavos. Então, é 

só pegar a quantidade  em  gramas  e  multiplicar  por  50  centavos,  aí  se  

tem  o valor a pagar. 

 

 Nesse etnomodelo ético, verifica-se a utilização do conceito matemático da 

multiplicação como uma maneira de representação do entendimento desse participante com 

relação à prática de determinação do preço aplicado pelo feirante. Nesse sentido, em uma 

observação transcultural interpretativa, infere-se que os participantes desse estudo 

conseguiram traduzir para a linguagem acadêmica as situações que vivenciaram na prática. 

Esse fato é corroborado por Rosa e Orey (2014c) quando afirmam que nas “pesquisas 

e investigações em etnomodelagem existe a necessidade de se utilizar a tradução para 

descrever o processo de modelagem de sistemas culturais locais que podem ter uma 

representação matemática acadêmica” (ROSA; OREY, 2014c, p. 142). 

Assim, essa representação, embora não apresente os elementos do conhecimento 

matemático local do feirante, esse etnomodelo ético mostra o entendimento externo do 

participante A2 com relação às práticas do cálculo do preço da mercadoria praticado pelo 

feirante. 
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 Por outro lado, a interpretação dos resultados da subcategoria emergente denominada 

Escola mostrou que, inicialmente, apesar de haver uma situação conflitante entre a utilização 

dos conhecimentos escolares com aqueles utilizados na feira pelo feirante, os participantes 

compreenderam a importância do conhecimento do feirante para o desenvolvimento do 

conhecimento e do conteúdo matemático de função que estavam estudando na escola, pois 

puderam perceber que o estudo da matemática e da ciência não possui um posicionamento 

conflitante em relação à própria identidade cultural (ROSA; OREY, 2006). 

Por exemplo, 14 (45,2%) participantes que responderam o Questionário II afirmaram 

que na escola se predomina os cálculos efetuados manualmente com lápis e papel e, também, 

com o emprego de calculadoras enquanto na feira há uma predominância da utilização do 

cálculo mental pelo feirante. Por conseguinte, o participante A7 destacou que o “troco é feito 

pelo feirante e é realizado por cálculo mental, pois não utiliza a calculadora” para o cômputo 

do preço das mercadorias. 

Nesse estudo, esse aspecto se torna relevante, pois a “escola oficial precisa aprender 

com os processos educacionais informais e incluir em seu cotidiano aspectos da educação 

informal” (MONTEIRO; POMPEU, 2001, p.58) contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

de uma educação de caráter multicultural (BANKS, 1997). 

 Assim, nessa categoria, a interpretação dos resultados obtidos mostra a relevância dos 

conceitos escolares para direcioná-los na reflexão sobre os aspectos envolvidos nas situações-

problema a serem modeladas. Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1993) argumenta que 

existe a necessidade de que as atividades propostas pelos professores em sala de aula sejam 

originadas no cotidiano dos alunos e/ou muito próximos de sua realidade sociocultural. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que 20 (80%) dos 25 (100%) dos participantes, 

que visitaram a feira, se interessaram pelo funcionamento da balança mecânica utilizada pelo 

feirante para a pesagem das mercadorias comercializadas em sua barraca. 

Por exemplo, o participante A3 argumentou sobre a necessidade do emprego do 

conhecimento escolar na utilização de instrumentos de pesagem de mercadorias pelos 

feirantes. Em concordância com esse contexto, esse participante afirmou que a “balança 

utilizada pelos outros feirantes é do tipo digital, pois facilita a noção do valor da mercadoria”, 

sendo, contudo, “mais fácil [para o feirante observado] usar a balança manual, pois estudou 

até a quarta série”. 

Por meio dessa reflexão, infere-se que os participantes desse estudo, que visitaram a 

feira, consideraram os conhecimentos acadêmicos importantes para a determinação das 
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operações e para a determinação do preço das mercadorias por meio de instrumentos variados, 

como, por exemplo, a balança eletrônica. 

Por exemplo, B1 relatou que os “legumes são pesados em uma balança mecânica onde 

o preço da mercadoria é calculado pelo próprio feirante”. Similarmente, o participante A10 

argumentou que as mercadorias são “pesadas em uma balança mecânica na qual o feirante 

tem que calcular o valor a pagar, o que difere das balanças [eletrônicas ou digitais] onde o 

preço é calculado de forma automática”. 

Além disso, essas reflexões amparam as questões práticas nas quais os participantes 

conjecturaram sobre a facilidade de cálculo de preço dos produtos para os feirantes que 

utilizam a balança digital ao invés da manual, pois a primeira efetua os cálculos 

automaticamente. 

Finalizando, a interpretação dos resultados obtidos nessa categoria mostrou que as 

salas de aula de matemática podem proporcionar o encontro de conhecimentos diferentes, 

formais e informais, por meio do qual os saberes adquiridos fora do contexto escolar se 

encontram com os saberes adquiridos no ambiente institucional. Esse encontro é denominado 

por D’Ambrosio (1997) de dinamismo cultural.  

 

4.2.2.   Categoria Mista: Ambiente Extraescolar 

 

 A determinação dessa categoria mista denominada Ambiente Extraescolar 

compreendeu 63% das palavras e termos e, também, 50,1% das frases e expressões relativas 

ao processo de quantificação dos dados qualitativos que compuseram a fase analítica desse 

estudo. 

Assim, refletindo sobre a importância do conhecimento êmico presente nas práticas 

laborais do feirante, essa categoria foi composta por cinco subcategorias, sendo, duas mistas: 

Feira e Mercadoria, uma a priori: Feirante e duas emergentes: Instrumentos e Embalagens. 

 A subcategoria mista Feira foi composta, principalmente, pelas palavras e termos 

relacionados com as práticas desenvolvidas nesse ambiente extraescolar, que ofereceram 

elementos importantes para a caracterização do espaço cultural de trabalho do feirante, como, 

também, para uma melhor compreensão dos etnomodelos que compõem as suas práticas 

laborais. 

Por exemplo, um aspecto importante foi revelado na interpretação dos dados do 

Questionário I, que mostrou que 21 (53,8%) participantes visitaram algum tipo de feira livre. 
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Ressalta-se também que, para 19 (90,4%) participantes, as compras realizadas em feiras livres 

são mais econômicas do que em outros estabelecimentos. 

Com relação às práticas matemáticas relacionadas com o conhecimento matemático no 

cotidiano, 22 (71,0%) participantes afirmaram que nunca haviam realizado atividades desse 

tipo em sala de aula e nem fora da escola. Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que é a 

partir do conhecimento cotidiano que é desencadeado a construção e a apropriação de 

significados matemáticos implícitos em contextos culturais específicos, como, por exemplo, 

da feira. 

Nesse direcionamento, com o intuito de aproximar o conhecimento matemático 

proveniente de outras culturas (feirante) com o conhecimento matemático desenvolvido no 

ambiente escolar, o professor-pesquisador, por meio da ação pedagógica da etnomodelagem 

propôs uma abordagem diferenciada para as atividades relacionadas com o conteúdo de 

função. 

O contexto da feira pode ser utilizado no processo de ensino e aprendizagem em 

matemática no sentido de valorizar uma das dimensões na construção do conhecimento: a 

cultural, pois o conhecimento é construído a partir de situações diversificadas, que valorizam 

as diversas formas de fazer matemática, nos diversos grupos culturais. 

Nesse estudo, a interpretação dos dados mostra que, no contexto da feira, o 

conhecimento nem sempre surgiu do meio científico, contudo, foi utilizado para 

contextualizar e enriquecer o conhecimento matemático, aumentando o poder de 

argumentação do professor-pesquisador e, consequentemente, dos participantes. Essa 

perspectiva é corroborada pelo ponto de vista Rosa e Orey (2006) ao afirmarem sobre a 

necessidade de valorização do conhecimento social, político e cultural dos saberes que são 

vinculados no cotidiano. 

Essa valorização também ocorreu com as práticas matemáticas variadas que foram 

desenvolvidas em culturas distintas, como, por exemplo, da feira, que estão relacionadas à 

elaboração de conceitos, de artes, de exercícios políticos, de lazer e de processos lúdicos 

(D’AMBROSIO, 1990). 

 A subcategoria à priori denominada de Feirante compreendeu os aspectos 

relacionados, principalmente, com os conhecimentos laborais e êmicos próprios da cultura do 

feirante. Nesse sentido, reporta-se aos dados do seminário, no qual os participantes, de uma 

maneira geral, arguiram o feirante sobre o modo como elabora os descontos aplicados na 

feira. 
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Assim, o feirante respondeu que, no inicio da feira, a venda dos produtos é “mais cara 

devido às despesas com gasolina, plástico (embalagem), com lanche e com o ajudante”. Esse 

argumento é complementado pelo feirante que comentou sobre o seguinte exemplo: 

Vamos supor que você compra tomate, ele vai sair a 40 reais a caixa, ele vai 

sair a 40 centavos a 100 gramas, você não pode vender a esse preço por 

causa das despesas. Dessa forma, eu coloco a cinco conto o quilo. Porque se 

deve colocar mais caro, pois você não vai ao CEASA comprar e vender no 

mesmo preço. Você vai por 100 porcento, 50 porcento, 60 porcento, depende 

do preço que compra. Esse sistema é usado em qualquer mercadoria. Se a 

mercadoria tiver a 80 ou 100 reais o preço deve ser de 10 contos, 12 contos. 

 

 De acordo com a perspectiva proporcionada pelo feirante, infere-se que esse 

etnomodelo êmico está relacionado com o pensamento multiplicativo, no qual o preço de 

venda é aproximadamente a décima parte do preço de compra. Além disso, em algumas 

situações, o feirante acrescenta um valor maior, que tem por objetivo cobrir as despesas e os 

encargos sobre as mercadorias vendidas. Assim, o quadro 36 mostra a elaboração de uma 

possível aproximação do etnomodelo êmico desenvolvido pelo feirante: 

Quadro 36: Possível aproximação do etnomodelo êmico do feirante 

  

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 A interpretação desses resultados mostra que a determinação do preço de venda, além 

de estar relacionada com a quantidade de mercadorias compradas, também está vinculada a 

um construto êmico desenvolvido pela experiência laboral do feirante. Assim, de acordo com 

um ponto de vista ético, o quadro 37 mostra a elaboração de um possível etnomodelo que 

representa esse processo de venda desenvolvido pelo feirante. 

   

 

 

 

 

 

Uma mercadoria, cujo preço de custo é de 50 reais terá um preço de venda 

entre R$ 5,00 e R$ 6,00. Outra mercadoria, cujo preço de custo é de 80 

reais terá preço de venda entre R$8,00 e R$10,00. E uma terceira 

mercadoria, cujo preço de custo é de 100 reais terá preço de venda entre 

R$10,00 e R$12,00 e, assim, sucessivamente. Contudo, é importante 

ressaltar que esse preço de venda pode ser acrescido de outros encargos 

relacionados com as despesas da feira.  
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Quadro 37: Etnomodelo ético de descrição da venda desenvolvida pelo feirante 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

  

 Nesse sentido, Rosa (2014) argumenta que a abordagem êmica pode ser considerada 

como uma tentativa de descobrir e descrever o sistema comportamental dos membros de um 

determinado grupo cultural, como, por exemplo, do feirante, em seus próprios termos, para 

que se possam identificar as unidades estruturais de seu pensamento matemático. Em 

contrapartida, o quadro 37 mostra que a abordagem ética busca descrever o sistema 

comportamental dos membros desses grupos culturais por meio de parâmetros acadêmicos.  

 Essa interpretação também mostra que o processo da etnomodelagem está presente na 

determinação dos preços das mercadorias pelo feirante, porém, essa determinação acontece de 

maneira natural, pois quando se encontra em seu trabalho na feira, o feirante não está 

preocupado com modelos e regras acadêmicas, mas na resolução das situações-problema que 

enfrenta em seu cotidiano para que possa entendê-las. 

 Assim, apesar de o feirante não ter desenvolvido um saber formal em relação ao 

estudo de funções e as suas principais características matemáticas, a sua experiência e 

observação do mundo que o cerca, possibilitou-lhe a utilização desse conceito de maneira 

implícita em seu trabalho na feira. 

 Por conseguinte, por meio desses construtos êmicos, que são passíveis de adaptações, 

o feirante pode acrescentar encargos ou admitir descontos que são inerentes às necessidades 

laborais e às condições de vendas das mercadorias. Esses construtos, próprios da cultura do 

feirante, compõem as “várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, 

de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos (etnos)” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 63) presentes em seu próprio ambiente cultural. 

 Outro etnomodelo êmico, com características retóricas, surgiu durante a explicitação 

do feirante com respeito aos cálculos mentais que são utilizados na feira. Dessa maneira, 

durante o seminário, o professor-pesquisador sugeriu que o feirante resolvesse a seguinte 

situação-problema: “Tendo como base o preço de 8 reais o quilo, como o senhor calcularia  o  

preço  de  uma mercadoria que tivesse, por exemplo, 1 quilo e 450 gramas?”. 
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 Dessa maneira, por meio de um etnomodelo êmico retórico, o feirante argumentou 

que: “Eu deixo os oito conto de lado, pois a facilidade de fazer conta eu não tenho. (...). Aí, eu 

sei que 200 gramas vai dar 1,60 reais, 1,60 duas vezes vai dar 3,20 reais; aí, eu junto mais 50 

gramas, que vai dar 3,60 reais. Aí, vai dá 11,60 reais, pois junto tudo! Eu faço as conta desse 

tipo”. 

 Consequentemente, a interpretação desses resultados mostra que, embora o feirante 

tenha admitido dificuldades na realização das operações matemáticas, o etnomodelo êmico 

retórico que desenvolveu revela a utilização de avançados pensamentos aditivos e 

multiplicativos em relação àqueles estudados em seu nível de escolaridade. Assim, em suas 

práticas laborais, esse feirante desenvolveu um conhecimento matemático que o permite 

responder às “pulsões de sobrevivência e de transcendência” (D’AMBROSIO, 2009, p. 27), 

que são inerentes aos desafios propostos pela sua realidade. 

 É importante ressaltar que o conhecimento matemático do feirante pode ser 

considerado como a sua própria etnomatemática, pois de acordo com D’Ambrosio (2002), os 

membros de grupos culturais distintos dispõem de estratégias para lidarem com o cálculo, 

com a quantidade e, também, com o dinheiro.  

Nesse direcionamento, de acordo com esses resultados, infere-se que o feirante 

desempenha as suas funções de modo que, ao comunicar as suas estratégias de sobrevivência, 

propõem novas maneiras de se relacionar com a matemática e com a sua realidade. 

Consequentemente, a etnomatemática oportunizou para esse feirante o fortalecimento de suas 

raízes culturais através do conhecimento da peculiaridade de seus fazeres, pois propiciou para 

os participantes desse estudo, o entendimento de suas atividades cotidianas, em sua própria 

realidade no contexto da feira. 

Essas estratégias matemáticas, que são utilizadas pelo feirante, estão associadas com o 

desenvolvimento de suas próprias ticas ou técnicas. Esse fato demonstra a utilização de 

distintas maneiras de resolver problemas que são inerentes ao processo da venda das 

mercadorias comercializadas na feira pelo feirante. De acordo com esse ponto de vista, 

D’Ambrosio (1990) argumenta que essas práticas ad hoc são utilizadas para que os membros 

de grupos culturais distintos possam lidar com as situações problemáticas provenientes da 

realidade. 

Assim o cotidiano da feira mostrou a busca do feirante pela sobrevivência, 

transformando-a em transcendência ao buscar o fortalecimento de sua própria cultura por 

meio da utilização de suas experiências, vivências e saberes para resolverem os problemas 

que se apresentam em seu cotidiano. 



169 

 

Essa busca se revelou nas estratégias utilizadas pelo feirante ao realizar a 

comercialização de seus produtos. De acordo com D’Ambrosio (2001), a “etnomatemática da 

comunidade serve, é eficiente e adequada para muitas outras coisas, próprias àquela cultura, 

àquele etno, e não há porque substituí-la” (D’AMBROSIO, 2001. p. 80). 

Por conseguinte, a interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que o 

feirante revelou os seus saberes e fazeres matemáticos, próprios de sua etno, de seu contexto 

sociocultural, enraizados em suas práticas cotidianas da feira. Assim, Knijnik (2004) 

argumenta que um pressuposto importante da etnomatemática é examinar as produções 

culturais dos membros de grupos culturais distintos. 

Essa abordagem é reforçada pelos resultados do estudo conduzido por Rosa (2010) 

que mostra a importância de se destacar os modos de calcular, medir, estimar, inferir e 

raciocinar dos membros de grupos culturais distintos, que são os seus modos de lidar 

matematicamente com o mundo, problematizando o conhecimento acumulado pela 

humanidade. 

 Em continuidade, a interpretação da subcategoria emergente denominada Instrumentos 

mostra a importância atribuída pelos participantes com relação à utilização da balança 

mecânica ou manual pelo feirante. Nesse direcionamento, 17 (54,8%) participantes que 

responderam a questão 4 do Questionário II afirmaram que a explicação sobre o 

funcionamento da balança pelo feirante foi um dos aspectos mais  interessantes  da  visita  à  

feira  e da realização do  seminário. 

 Por exemplo, a participante B3 argumentou que a “balança, a forma de uso e o porquê o 

feirante não utiliza uma balança mais tecnológica me chamaram muito a atenção”. Esse 

aspecto mostra que a utilização desse instrumento e/ou tecnologia extramuro possibilita o 

estímulo ao pensamento criativo, reflexivo e crítico dos alunos (GRIJÓ, 2011).  

 Dessa maneira, os participantes desse estudo demonstraram interesse em conhecer o 

funcionamento da balança manual e o motivo pelo qual o feirante a utiliza, ampliando, assim, 

a sua visão de mundo e eliminando certos pré-conceitos sobre a necessidade de se utilizar as 

balanças eletrônicas. Por exemplo, a participante B7 comentou que a “balança é diferente, de 

ferro e com bandeja redonda onde são pesados os legumes e as verduras” e ainda 

complementou o seu comentário, descrevendo um etnomodelo ético retórico sobre a sua 

observação:  

Para medir na balança, se usa gramas, e o total que der multiplica pelo kilo 

do valor do alimento.  O  feirante  é  bem  ágil,  ele  atende  os  clientes  bem 

rápido, assim, a quantidade de clientes é maior. Exemplo de venda: 2 

tomates dá 300 gramas, o valor do kilo é R$5,00, então, (...) é R$1,50. 
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 Complementando esse etnomodelo, com a utilização da balança manual, o participante 

A8 acrescentou que:  

O kilo do tomate é 5 reais, ao pesar obtemos 300 gramas, então, a grama sai 

por 50 centavos, assim, 0,50 x 3 que é R$ 1,50. Então, para efetuar o preço 

de compra, o feirante multiplica o kg pelo preço, tudo isso calculado de 

cabeça. O feirante usa a mesma fórmula para todos os fregueses, pois só 

muda os valores. 

 

 Nesses etnomodelos, conjectura-se que ambos participantes utilizaram uma relação 

biunívoca, em que cada parcela de 100 gramas foi associada a um valor de 50 centavos. Esse 

aspecto mostra que houve uma adequação do conceito de função para a prática de pesagem de 

alimentos na balança manual utilizada pelo feirante. Ressalta-se que essa adequação propiciou 

a construção de bases conceituais que possibilitaram a incorporação de aspectos culturais da 

Matemática e da contextualização dos seus conteúdos no processo de ensino e aprendizagem 

(D’AMBROSIO, 2009) desses conceitos nas salas de aula.  

Por outro lado, a interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que 18 (72%) 

participantes relacionaram as práticas laborais do feirante realizadas na balança mecânica com 

as noções de função estudadas na escola. Com relação ao preço das mercadorias, o 

participante A2 observou que o “preço do tomate é 5 reais o quilo. Se a pessoa pegar os 

tomates e pesar na balança mecânica, cada 100 gramas de tomate custa 50 centavos. Então, é 

só pegar a quantidade em gramas e multiplicar por 50 centavos, aí se tem o valor a pagar”. 

Em concordância com esse contexto, o conhecimento matemático se encontra presente no 

cotidiano, devendo, portanto, ser mais acessível para os alunos, pois o: 

(...) cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A 

todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 

medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua 

cultura (D’AMBROSIO, 2012, p. 22). 

Nesse contexto, a interpretação dos resultados desse estudo mostra que o cotidiano do 

feirante está impregnado de saberes e fazeres próprios da cultura da feira e dos indivíduos que 

a realizam dominicalmente, pois evidencia as quantificações, as medições, as classificações e 

as comparações, utilizando os conhecimentos e os instrumentos que estão disponibilizados 

nesse contexto.  

 A subcategoria emergente denominada Embalagem possibilitou que os participantes 

desse estudo percebessem as formas e as maneiras distintas pelas as quais o feirante 

comercializa as suas mercadorias, que estão relacionadas com a utilização de tipos 

diferenciados de embalagens para otimizar a venda de seus produtos. Dessa maneira, para as 
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vendas, o feirante disponibiliza os produtos para serem comercializados, a granel, em pacotes 

ou por quilo, para a escolha dos fregueses. Geralmente, os pacotes pesam meio quilo, sendo 

pesados em uma balança manual com pratos. 

Então, as mercadorias podem ser adquiridas em pacotes ou em pacotinhos com o 

objetivo de agilizar o processo de compra pelos fregueses. Nesse sentido, o feirante comentou 

que “eu faço pacotes para facilitar para os fregueses, pois eles chegam com pressa, precisando 

ser atendidos rapidamente”. 

Assim, a interpretação dos resultados mostra que as maiorias dos participantes 

destacaram a utilização da venda a granel realizada na feira. Por exemplo, o participante A15 

comentou que o “preço do agrião e do espinafre é R$ 3,50, pois são mais caros, já o alface 

pode fazer R$ 2,50 e dois pés por 4 reais” enquanto o participante A7 afirmou que “de manhã 

2 [pés de] alfaces saem por R$ 5,00, mas cada tipo de alface tem um preço, [assim], a 

promoção é 3 peças por 8 reais: o brócolis e dois pés de alface americana”. 

Consequentemente, o feirante mostrou para os participantes as distintas formas de 

resolver problemas inerentes ao processo das vendas que são denotadas pelo modo específico 

de quantificar, medir e pesar no desenvolvimento de um “saber/fazer matemático na busca de 

explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto” (D’AMBROSIO, 

2002, p. 22) mediante a utilização do cálculo mental e estimativo. 

 De acordo com a interpretação dos resultados dessa subcategoria, infere-se que o 

contato dos participantes desse estudo com o feirante possibilitou-lhes a obtenção de 

informações sobre a embalagem das mercadorias que auxiliam o feirante no controle do preço 

dos produtos comercializados na feira, bem como na obtenção de informações sobre a 

determinação cronológica de seus preços. 

Por exemplo, o participante A7 afirma que “de manhã, 2 pés de alface sai por 5 reais”, 

pois esse valor pode ter alterações no decorrer do dia de trabalho, dependendo do movimento 

da feira. Dessa maneira, infere-se que o feirante desenvolveu estratégias particulares de 

vendas, de origens êmicas, que pode otimizar as suas receitas em função do tempo. 

Por outro lado, as promoções também são realizadas nas feiras, pois constituem 

estratégias de venda que podem propiciar lucros ou prejuízos para os feirantes. Por exemplo, 

o participante A3 argumentou que as “promoções criadas podem diminuir o lucro do feirante, 

mas, aumentam a venda fazendo com que o número de vendas cubra o lucro perdido”. 

Esses aspectos relacionados com a venda dos produtos na feira, contemplados nas 

argumentações da maioria dos participantes desse estudo, estão relacionados com as 

concepções de modelagem desenvolvidas por Biembengut (2000), pois: 
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(...) conhecer, entender e explicar um modelo [sob uma perspectiva ética] ou 

mesmo como determinadas pessoas ou grupos sociais utilizaram ou utilizam-

no [numa perspectiva êmica], pode ser significativo, principalmente, porque 

nos oferece uma oportunidade de “penetrar no pensamento” de uma cultura e 

obter uma melhor compreensão de seus valores, sua base material e social, 

dentre outras vantagens (BIEMBENGUT, 2000, p.137). 

 Desse modo, a possibilidade de diálogo entre o feirante e os participantes possibilitou 

o desenvolvimento de uma visão holística de suas práticas laborais pelos alunos. Assim, o 

participante A8 descreveu uma promoção relacionada com o preço da mandioca que foi 

baseada nas informações disponibilizadas pelo feirante: 

(...) de 11:00h a 12:00h, a mandioca estava de promoção, pois estava 5 reais 

o kilo, depois eles colocaram 2 kilos por 8 reais. Se o cliente quiser 

[comprar] a kilo ele paga 8,00 reais, mas se o cliente quiser levar 1,5 kilo ele 

irá pagar 5,00 + 2,50 e igual a R$ 7,50 e por mais cinquenta centavos ele ira 

levar 2 kilos em promoção. 

 Ainda com respeito a subcategoria embalagens, é importante destacar a utilização de 

vendas em pacotes, cujo método de comercialização é explicitado em um trecho da entrevista 

que o professor-pesquisador realizou com o feirante: 

(...) Eu faço pacote menor, faço pacote de três, três e cinquenta e de cinco 

reais. Tem uns que eu faço de três e cinquenta porque a pessoa quer um 

pacote menorzinho, [se] eu quero [um] pouquinho, então, pega o pacote 

menorzinho. Dependendo se a mercadoria tiver [cara] sobe muito, você faz 

pacote, tudo pesado, pois você ganha em cima do peso, você ganha em 

grama, né! 

 Assim, ao envasar o pacote, o feirante quantifica mentalmente a quantidade de produto 

que colocará no pacote, pois a mercadoria é colocada até uma determinada altura dessa 

embalagem para que, em seguida, seja amarrada. 

Esse fato pode ser considerado, de acordo com D’Ambrosio (2002), como uma 

estratégia que atende o feirante, pois está associada ao desenvolvimento de suas próprias 

técnicas, procedimentos, ou seja, as suas ticas. A interpretação desse fato demonstra que 

existem distintas maneiras de resolução de problemas e que são inerentes ao processo das 

vendas e que podem ser denotadas por modos diferenciados de quantificar, medir e pesar 

(conhecimento êmico). 

Então, a maneira de quantificar as mercadorias com a utilização de embalagens 

variadas, como, por exemplo, os saquinhos, denota o desenvolvimento de habilidades com os 

cálculos estimativos que estão implícitos nos diversos saberes e fazeres do cotidiano da feira 

livre e do feirante. Esses artifícios utilizados nas vendas e compartilhados na feira livre podem 
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ser considerados como “práticas ad hoc para lidar com situações problemáticas surgidas da 

realidade” (D’AMBROSIO, 2012, p. 16). 

A interpretação da subcategoria mista denominada Mercadorias mostra que 13 (52%) 

participantes que visitaram a feira destacaram a variedade e a qualidade de mercadorias 

vendidas na feira e, também, pelo feirante. Por exemplo, o participante A8 comentou sobre a 

qualidade das mercadorias do feirante e afirmou que a “qualidade das mercadorias é boa, pois 

alguns fregueses somente compram nessa banca” enquanto o participante A15 registrou que o 

“feirante somente vende mercadorias selecionadas”. 

Similarmente, a participante B4 registrou que o “feirante vende uma variedade grande 

de mercadorias como tomate, chuchu, alface, cará e cebola para satisfazer a vontade dos 

clientes” enquanto a participante B9 relatou que o “feirante vende produtos com preços 

variados, sendo que às vezes as mercadorias são mais caras que no sacolão, mas os clientes da 

feira tem preferência pelas verduras melhores e, às vezes, eles não preocupam com o preço”. 

As atividades laborais do feirante com relação à comercialização das mercadorias na 

feira revela um ambiente repleto de ideias e procedimentos matemáticos. Essas práticas 

matemáticas são traduzidas pelo feirante para que possa “comparar, classificar, quantificar, 

medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, são formas de pensar, presentes 

em toda a espécie humana” (D’AMBROSIO, 2005, p. 30). 

Com relação às preferências dos participantes pelos produtos vendidos na feira, é 

importante que se retorne aos quadros 24 e 27 que foram elaborados na fase analítica desse 

estudo. Assim, por meio da interpretação das informações contidas nesses quadros é possível 

inferir que a escolha das mercadorias para a realização das atividades propostas em sala de 

aula pode ter sido proporcionada pelo contato dos participantes com o feirante. 

Por exemplo, o quadro 38 mostra os motivos elencados pelos participantes para a 

escolha das mercadorias utilizadas nas atividades propostas nos blocos do registro 

documental.  
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Quadro 38: Motivos da escolha de mercadorias variadas vendidas na feira livre 

MERCADORIA ESCOLHAS 

% 
 

I II III IV 

 

 

 

Total 

Preferência 

(Eu gosto, é 

o meu 

predileto) 

Compensaçã

o Financeira 

(custo x 

benefício, 

mais barato) 

Previsão 

de um 

bom 

lucro 

Forma de 

Venda 

(Embalagem) 

TOMATE 4 6 4 -0- 14 40,0% 

MANDIOCA 2 4 2 -0- 8 22,9% 

CHUCHU -0- 7 2 -0- 9 25,7% 

QUIABO 1 -0- -0- 1 2 5,7% 

INHAME 1 -0- 1 -0- 2 5,7% 

TOTAL 8 17 9 1 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

A interpretação das respostas dadas pelos participantes no quadro 38 mostra que a 

Escolha I está relacionada com a preferência pessoal dos participantes pelas mercadorias 

enquanto as Escolhas II, III e IV estão relacionadas com o desenvolvimento das práticas 

laborais do feirante. O quadro 39 mostra as respostas dadas pelos participantes para as 

escolhas I, II, III e IV relacionadas com a sua participação na visita à feira. 

Quadro 39: Escolhas I, II, III, IV dos participantes e a sua relação com a visita à feira 

Tipos de Escolha Visitou a 

Feira  

Não visitou 

a feira 

Total de 

alunos 

Porcentagem 

I (preferência) 2 -0- 2 5,7% 

I (Preferência) -0- 8 8 22,9% 

II, III e IV (Práticas do Feirante) 23 -0- 23 65,7% 

II, III e IV (Práticas do Feirante) -0- 2 2 5,7% 

Total de alunos 25 10 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Os resultados apresentados no quadro 39 mostram que 23 (92,0%) participantes que 

visitaram a feira escolheram os tipos II, III e IV de mercadorias enquanto 2 (8,0%) 

participantes preferiram o tipo I de escolha, apesar de terem realizado essa visita. Por outro 

lado, 8 (80,0%) participantes que não visitaram a feira escolheram o tipo I de escolha 

enquanto 2(20,0%) participantes escolheram os tipos II, III e IV de escolhas apesar de não 

terem participado dessa visita.   

Com relação à interpretação dos resultados mostrados nos quadros 38 e 39, 

respectivamente e, de acordo com as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador e, também, no caderno de notas dos participantes, infere-se que com relação às 

respostas dadas por 25 (100%) participantes que visitaram a feira, 23 (92,0%) se 

conscientizaram sobre a existência da influência do contato com o feirante durante a visita à 
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feira em suas tomadas de decisão para escolherem as suas respostas com relação às 

mercadorias comercializadas na feira, bem como afirmaram que a compensação financeira, a 

previsão de lucro e a forma de venda, utilizadas pelo feirante, estão relacionadas com as 

observações das práticas laborais cotidianas do feirante.  

A interpretação dos resultados dessa subcategoria também mostra que 17 (44,7%) 

participantes responderam que as suas escolhas estão relacionadas com a compensação 

financeira, bem como com o custo/benefício para que o feirante possa oferecer produtos mais 

baratos para a população. Por outro lado, 9 (23,7%) participantes escolheram a previsão de 

lucro como resposta enquanto 1 (2,6%) participante argumentou que a “forma de venda das 

mercadorias está relacionada com os seus tipos de embalagens”. 

A realização dessa atividade mostrou que existe a necessidade de os alunos 

participarem de atividades extramuros ou extraescolares, pois precisam extrapolar o espaço 

das salas de aula para que possam observar o mundo ao seu redor e descobrir diferentes 

maneiras de resolução situações-problema que enfrentam em seu cotidiano (MONTEIRO; 

POMPEU JR., 2001). 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de articular o saber 

escolar e o saber cotidiano, pois esse caminho possibilita o desenvolvimento de um processo 

de ensino e aprendizagem em matemática contextualizada e com significado. Assim, o 

respeito e a atenção às vivências cotidianas dos alunos são relevantes para a promoção de uma 

relação significativa entre o conhecimento matemático local cotidiano com aquele 

sistematizado nas escolas. 

 

4.2.3.   Categoria Mista: Ambiente Dialógico 

  

 A categoria mista denominada de Ambiente Dialógico é composta por três 

subcategorias, sendo duas mistas e uma a priori. As duas subcategorias mistas foram 

denominadas de Ação Pedagógica para a Etnomodelagem e Significar e Re-significar 

enquanto a subcategoria a priori é denominada de Conectando o Ambiente Escolar e 

Extraescolar. Essas subcategorias se originaram da quantificação dos dados qualitativos que 

compreendem 10,8% das palavras e termos e 26,5% das frases e expressões, que foram 

obtidas na fase analítica desse estudo. 

 A interpretação da subcategoria denominada Ação pedagógica para a Etnomodelagem 

mostra que o desenvolvimento da visita à feira contribuiu para um processo de ensino 

agradável e estimulante que motivou a re-significação dos conceitos de funções pelos 
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participantes desse estudo. Por exemplo, dos 31 (100%) participantes que responderam ao 

Questionário II, 19 (61,3%) consideram que a visita à feira foi muito boa enquanto 5 (16,1%) 

as consideraram ótimas. 

Nesse contexto, a participante B1 afirmou que “através da visita aprendi muitas coisas 

que eu ainda não sabia sobre função”, tal argumento reforça a necessidade da utilização do 

cotidiano dos alunos, pois é preciso que os professores tragam para a sala de aula a 

contextualização dos fenômenos cotidianos por meio da utilização instrumentos educacionais 

que permitam a sua comunicação com o currículo escolar (D’AMBROSIO, 2008).  

A interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que a ação pedagógica da 

etnomodelagem propiciou o despertar de novas possibilidades para a exploração de questões 

relacionadas com os contextos social e cultural dos participantes. De acordo com Rosa e Orey 

(2012b) a ação pedagógica da etnomodelagem tem como objetivo auxiliar os alunos na 

contextualização e na significação dos conteúdos matemáticos do currículo escolar. 

Com relação às atividades propostas nos blocos do registro documental para a ação 

pedagógica da etnomodelagem, a interpretação dos resultados obtidos nessa subcategoria 

mostra que a atividade denominada Seminário com o Feirante foi bem sucedida e conceituada 

pelos participantes desse estudo. Por exemplo, dos 31 (100%) participantes que responderam 

o Questionário II, 25 (80,6%) conceituaram o seminário como uma atividade muito boa ou 

ótima e que, também, colaborou para um melhor entendimento das práticas matemáticas 

presentes na cultura do feirante. 

Com relação às atividades compreendidas pelo seminário e, também, pela visita à 

feira, 28 (90,3%) participantes afirmaram que os conhecimentos matemáticos presentes nas 

práticas laborais do feirante se relacionam de maneira direta ou indireta com os conceitos de 

função estudados em sala de aula. Dessa maneira, a ação pedagógica proposta para a 

etnomodelagem propiciou para os participantes desse estudo oportunidades de 

contextualização, significação e re-significação dos conceitos de função. 

Fundamentado nos Parâmetros Curriculares de Matemática (BRASIL, 2002), essa 

abordagem possibilitou aos participantes o entendimento da relação entre grandezas, bem 

como o processo de modelar situações-problema vivenciadas no cotidiano, permitindo a 

compreensão de conexões curriculares dentro e fora da própria matemática por meio da 

construção de modelos descritivos de fenômenos que experienciam em suas vidas diárias. 

 Assim, por meio da interpretação dos resultados obtidos nessa subcategoria, infere-se 

que essa ação pedagógica foi privilegiada pela visita dos participantes à feira e, também, pela 

visita do feirante à sala de aula para participação no seminário, pois possibilitou o 
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desenvolvimento do dinamismo cultural entre a cultura escolar dos alunos com a cultura do 

feirante. Por conseguinte, os conhecimentos locais (êmico, feirante) se interagiram 

dialogicamente com os conceitos globais (éticos, participantes) numa relação de reciprocidade 

entre os saberes desenvolvidos nesses dois ambientes culturais (ROSA; OREY, 2013b). 

 A interpretação dos resultados da subcategoria denominada Significar e Re-significar 

mostra que a re-significação de conceitos de função foi manifestada em diversas situações 

estabelecidas durante a condução desse estudo. Por exemplo, dos 31 (100,0%) participantes, 

22 (71,0%) apresentaram indícios da ocorrência dessa re-significação durante a realização das 

atividades propostas nos blocos do registro documental desse estudo. 

Em concordância com esse contexto, 9 (29,0%) participantes argumentaram que as 

atividades propostas em sala de aula os motivaram ou os direcionaram para “uma melhor 

aprendizagem dos conceitos de função e matemática, reaprendendo-os”. Similarmente, 9 

(29,0%) participantes afirmaram que a reconceituação de funções foi alcançada por meio de 

“aulas práticas, de exemplos cotidianos e de novas experiências” enquanto para 4 (13,0%) 

participantes, o contato com os “diversos modos de comercialização e ferramentas de venda, 

utilizadas pelo feirante” possibilitaram um novo entendimento do conceito de funções. 

 Nesse direcionamento, é importante ressaltar a capacidade que os membros de grupos 

culturais distintos desenvolvem para enfrentar de maneira simples as situações-problema que 

antes pareciam complicadas (ROSA, 2010). Essa ação foi realizada por meio do 

desenvolvimento de uma nova maneira de pensar e agir que conduziu os participantes desse 

estudo à determinação de um novo sentido à conceituação de funções que estava formatada 

em seu sistema de crenças e valores. 

Essa abordagem possibilitou que os participantes desse estudo verificassem os 

próprios processos de re-significação que estavam relacionados com a elaboração dos 

etnomodelos éticos, êmicos e dialógicos referentes ao conteúdo matemático de funções. De 

acordo com Rosa e Orey (2015a), esse ponto de vista possibilita um melhor entendimento do 

dinamismo cultural entre os conhecimentos local e o global em direção a um entendimento 

matemático de âmbito glocal. 

Esse processo de glocalização facilita as conexões entre os conhecimentos local e 

global, pois oferece maneiras distintas para conectar os aspectos locais (micro) aos de grande 

escala (macro) do mundo sociocultural. Portanto, a glocalização pode ser considerada como o 

entrelaçamento entre os conhecimentos matemáticos global (ético) e local (êmico). No 

processo da etnomodelagem, a glocalização também é denominada por abordagem dialógica 

(ROSA; OREY, 2016). 
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 Continuando com a interpretação dessa subcategoria, a análise mostrou que dos 31 

(100%) participantes, 7 (22,6%) atribuíram o conceito ótimo para as atividades propostas 

nesse estudo. Por exemplo, a participante B1 afirmou que “pude aprender mais e tirar muitas 

dúvidas sobre função”. Similarmente, 19 (61,3%) atribuíram o conceito muito bom para essas 

atividades. Por exemplo, o participante A7 argumentou que essas “atividades foram diferentes, 

pois a gente pode (re)aprender o conceito de funções”. De maneira análoga, 5 (16,1%) 

participantes afirmaram que essas atividades foram boas e práticas. Por exemplo, a 

participante B3 afirmou que as “atividades práticas foram boas para a aprendizagem de 

funções”. 

 Por meio da interpretação dos dados analisados nessa subcategoria, infere-se que as 

justificativas apresentadas pelos participantes desse estudo demonstram aspectos importantes 

que validam as argumentações que os direcionam para um processo de re-significação da 

conceituação de funções. Assim, nas expressões utilizadas pela maioria dos participantes há 

evidências sobre o emprego de termos relacionados com o processo de re-significação, como, 

por exemplo, aprender e re-aprender. 

Nesse sentido, o prefixo re que significa de novo ou novamente auxiliou os 

participantes desse estudo na modificação do filtro por meio do qual puderam perceber os 

acontecimentos cotidianos para re-significar os conceitos de função. Logo, esse processo 

possui um caráter intersubjetivo, pois se transforma em um espaço de troca, de partilha e de 

re-significação mútua de experiências, saberes, conhecimentos, vivências e práticas 

(JIMÉNEZ-ESPINOSA, 2002), colaborando, assim, para o desenvolvimento da abordagem 

dialógica da etnomodelagem.  

 Nesse estudo, a interpretação da re-significação de conceitos de função ficaram 

evidentes, pois ocorreu uma transcendência dos conceitos de função presentes no contexto 

(ético) da matemática acadêmica. Dessa maneira, essa transcendência foi caracterizada pelo 

desenvolvimento de etnomodelos dialógicos emergentes, pois a sua elaboração estava 

desvinculada de uma abordagem ética. Então, Bandler e Grinder (1982) argumentam que o 

ato de re-significar está associado com o entendimento de que os membros de grupos culturais 

distintos podem perceber conteúdos e situações de maneiras diferentes.   

Por exemplo, os etnomodelos propostos no Bloco de Atividades III, que foram 

desenvolvidos por 5 (16,1%) participantes, que inicialmente deveriam representar funções 

contínuas de primeiro grau, apresentaram características gráficas de um modelo linear 

discreto, cujo conteúdo era desconhecido pelos participantes desse estudo. A figura 47 mostra 
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o gráfico elaborado pelo participante A1 do modelo de venda proposto pelos participantes no item 

1(e) do bloco de atividade III.  

Figura 47: Gráfico apresentado pelo participante A1 do modelo de venda proposto na 

atividade do item 1(e) do bloco de atividades III 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

 É relevante destacar que o conceito de função discreta, presente no etnomodelo 

dialógico apresentado na figura 47 emergiu naturalmente durante o contato do conhecimento 

matemático ético dos participantes com o conhecimento matemático êmico do feirante. Esse 

fato é evidenciado porque o conteúdo programático referente ao estudo de funções não 

introduz o conceito de funções discretas. A interpretação dos resultados dessa subcategoria 

mostra que a elaboração desses etnomodelos discretos está relacionada com as formas 

diferenciadas de venda utilizadas pelo feirante, principalmente com aquelas relacionadas com 

a utilização de embalagens distintas. 

Consequentemente, o interesse e a curiosidade dos participantes desse estudo com 

relação aos diferentes tipos de embalagens os conduziram para o desenvolvimento de 

etnomodelos dialógicos, pois puderam perceber que a venda de mercadorias em caixas estava 

direcionada para o entendimento de um domínio não contínuo (discreto) das funções. Desse 

modo, os participantes desse estudo reestruturaram os seus conhecimentos sobre função, re-

significando-o, oferecendo assim um significado dialógico inovador que melhor interpretasse 

essa situação-problema.  

 A interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que a ação pedagógica para a 

etnomodelagem, proposta para esse estudo, possibilitou uma reestruturação dos conceitos de 

função desenvolvidos pelos participantes, que eram fundamentados em construtos 

matemáticos éticos, para a elaboração de etnomodelos êmicos amparados nas questões 

culturais das práticas laborais do feirante. 
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Nesse contexto, de acordo com D’Ambrosio (1993), os modelos desenvolvidos pelos 

membros de grupos culturais distintos não são estáticos, pois estão em constante 

transformação em virtude do dinamismo cultural entre conhecimentos matemáticos distintos. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2003) argumentam que os modelos que têm origem na realidade 

dos membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, o cotidiano do feirante, 

podem auxiliar os alunos na abstração dos conceitos matemáticos propostos no currículo 

escolar. 

Nesse direcionamento, a interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que a 

visita à feira influenciou a maioria dos participantes desse estudo no desenvolvimento da re-

significação dos conceitos de função. Por exemplo, 27 (71,1%) participantes afirmaram que a 

atribuição de preços para os produtos comercializados na feira está relacionada com as 

observações das práticas cotidianas do feirante que foram anotadas durante a visita que os 

participantes realizaram a feira. 

Essas evidências mostram que os participantes desse estudo perceberam a utilização 

do conceito de função em outro contexto cultural, re-significando-o no ambiente escolar por 

meio da alteração do ponto de vista conceitual em relação a esse conteúdo matemático. 

Contudo, essa alteração somente foi possível porque a maioria dos participantes desse estudo 

vivenciaram situações-problema relacionadas com a visita à feira para um melhor 

entendimento dos conceitos de função, experienciando-os para colocá-los em outro 

enquadramento conceitual, modificando, assim, o seu significado, re-significando-o. 

Nessa ação pedagógica da etnomodelagem, Rosa (2010) argumenta que é importante 

que os alunos sejam orientados a criarem o conhecimento matemático por meio da 

problematização de situações vivenciadas no cotidiano para re-significar os seus conceitos. 

Essa abordagem visa oportunizar aos participantes o desenvolvimento de habilidades e 

competências, cujos objetivos estão além do aprendizado dos conteúdos matemáticos 

estabelecidos nos programas curriculares. 

A interpretação dos resultados da subcategoria a priori denominada Conectando os 

Ambientes Escolar e Extraescolar mostra que 31 (81,6%) participantes reconheceram a 

presença dos conceitos de função nas práticas laborais do feirante. Por exemplo, o participante 

A10 afirma que esses conceitos funcionais estão “presentes até na própria forma de medida dos 

produtos e nos valores”. Similarmente, a participante B7 argumentou que os feirantes “fazem 

promoção, tipo, produtos vendidos por um preço menor, eles negociam (...) a função está 

presente na prática de um feirante”. 
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Essa concepção refletida nas falas dos participantes fornecem indícios que 

caracterizam uma aproximação entre os conceitos acadêmicos (éticos) e culturais (êmicos) do 

feirante. Então, em concordância com Rosa e Orey (2012), a abordagem ética (participantes 

desse estudo) refere-se às características da matemática acadêmica independentemente da 

cultura estudada enquanto a abordagem êmica (feirante) pode ser considerada como uma 

tentativa de descobrir e descrever um sistema do conhecimento dos membros de uma 

determinada cultura em seus próprios termos. 

Nesse direcionamento as atividades desenvolvidas no trabalho de campo desse estudo 

possibilitaram aos participantes a: 

Aprender[em] a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com dados 

da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendizado e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e prática, a fundamentar 

a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a 

aprendizagem desperta (BRASIL, 1999, p. 87). 

 De acordo com essa asserção, é necessário considerar que “um importante componente 

da etnomatemática [bem como da etnomodelagem] é possibilitar uma visão crítica da 

realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática” (D’AMBROSIO, 2001, p. 23). 

Dessa maneira, na perspectiva da etnomodelagem, esse aspecto também está em 

concordância com os pressupostos da educação multicultural, pois de acordo com Banks 

(1997), essa abordagem está fundamentada no princípio da equidade educacional que, 

independentemente da cultura dos alunos, busca eliminar os obstáculos às oportunidades 

educacionais para os membros de grupos culturais distintos. 

 Por conseguinte, a interpretação dos resultados obtidos nessa categoria mostra que a 

conexão entre os ambientes escolar e extraescolar pode ser realizada por meio do 

entrelaçamento entre o conhecimento matemático ético dos participantes e o conhecimento 

matemático êmico do feirante sob uma ótica dialógica. 

Então, é importante que os professores valorizem o conhecimento que os alunos 

trazem para a sala de aula para aproveitá-los na elaboração de atividades matemáticas 

curriculares, para que possam se conscientizar de que o:  

(...) aprendizado dos alunos depende das conexões efetuadas com o 

conhecimento prévio que trazem para o sistema escolar. Nesse sentido, o 

ensino e a aprendizagem são atividades inerentes às atividades culturais das 

comunidades nas quais os alunos participam e interagem. Dessa maneira, é 

importante compreendermos como a cultura influencia o aprendizado dos 

alunos e como podemos utilizar o conhecimento cultural que trazem para as 

salas de aula como um recurso pedagógico para auxiliá-los na aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos (ROSA; OREY, 2013, p. 557). 
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A esse respeito, com relação ao processo de venda do feirante, o participante A13 

descreve que: 

Meio kg de quiabo comum = R$ 4,00; meio kg de quiabo caipira = R$ 5,00; 

1 kg de banana = R$ 3,50/2 kg de banana = R$ 6,00; 1 kg de mandioca = R$ 

5,00/2 kg de mandioca = R$ 8,00; um kg de chuchu = R$ 4,00/100 gramas 

de chuchu = 40 centavos; agrião = R$ 4,00; couve = R$ 2,00; brócolis = R$ 

4,00; a granel; um kg = quiabo caipira = R$ 10,00; limão dúzia = R$ 3,00; 

três limões = R$ 0,75; um kg de tomate = R$ 5,00; um kg de cará = R$ 5,00 

R$; 1 kg de cebola = R$ 4,00.    

   Esse participante também procurou matematizar o preço de algumas mercadorias 

comercializadas na feira utilizando as equações: “(u) = 2,50(u)” e que “2(u) = 2,50(2u) - 1,00 

= 4,00” para determinar o preço da alface americana e “(u) = 1,50(u)” para determinar o preço 

da cebolinha, do coentro e da salsinha. 

Essa representação demonstra uma tentativa de inserção de variáveis na situação 

vivenciada na feira, sendo que essa variável é uma aproximação dos conceitos acadêmicos de 

funções. Assim, nesse processo de matematização, esse participante definiu a variável u para 

representar a unidade de alface e 2u pra representar duas unidades. Essa abordagem mostra 

uma tentativa desse participante para representar a promoção oferecida pelo feirante em que 2 

unidades são vendidas com um desconto de 1 real. 

Continuando o processo de matematização dos preços praticados pelo feirante, esse 

participante concluiu que “um pacote de quiabo comum = y = 4,00x e um pacote de quiabo 

caipira = y = 5,00x”. Nessas equações, a variável x representa o pacote êmicamente envasado 

pelo feirante. 

Por outro lado, para as mercadorias vendidas em peso, os etnomodelos elaborados por 

esse participante foram “um quilo de banana = y = 3,50x; um quilo de mandioca = y = 5,00x; 

um quilo de chuchu = y = 4,00x; um quilo de cebola = y = 4,00x; um quilo de tomate = y = 

5,00x; um quilo de cará = y = 5,00x e um quilo de Quiabo Caipira = y = 10,00x” onde x 

representa a massa (peso) da mercadoria e y o preço a pagar. 

 O processo de matematização empregado pelo participante A13 mostra a existência de 

uma conexão dialógica entre os conhecimentos desenvolvidos no ambiente escolar com 

aqueles percebidos no ambiente extraescolar da feira. Dessa maneira, as conexões entre esses 

dois ambientes devem ser priorizados nas escolas, pois podem diminuir as “lacunas existentes 

entre os conhecimentos matemáticos teóricos e práticos” (ROSA, 2015, p. 328). 

 Nesse sentido, o conhecimento cotidiano também pode subsidiar a aquisição do 

conhecimento escolar, pois ao: 
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(...) transitar entre os dois campos conceituais – cotidiano e científico – o 

professor deve possibilitar ao aluno o domínio pleno do processo histórico 

da gênese de cada campo, pois, tanto os cotidianos quanto os científicos 

possuem suas razões lógicas e históricas de existência. Eles têm uma história 

como protagonista e contextos de formação diferentes (DAMAZIO, 2004, p. 

97). 
 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2008) argumenta que a educação resulta 

da dinâmica do encontro cultural de gerações, bem como do entrelaçamento entre os 

conhecimentos formal e informal. Nesse direcionamento, os conceitos matemáticos, podem 

ser inseridos no currículo matemático partindo do contexto sociocultural dos alunos. 

Então, a etnomodelagem pode viabilizar o diálogo entre as ideias matemáticas 

inerentes ao processo de comercialização do feirante e os conteúdos matemáticos acadêmicos 

mediante situações-problema emergidas de uma feira livre. Nesse contexto, é importante 

ressaltar que a “utilização do cotidiano das compras para ensinar matemática revela práticas 

apreendidas fora do ambiente escolar, uma verdadeira etnomatemática do comércio” 

(D’AMBROSIO, 2002, p. 23). 

Assim a interpretação dos resultados dessa subcategoria mostra que 25 (65,8%) 

participantes responderam que existe uma conexão entre os ambientes escolar e extraescolar, 

pois os conceitos de função estão diretamente relacionados com a variação e a quantificação 

de fenômenos que ocorrem no cotidiano, como, por exemplo, no cálculo das compras e das 

vendas, na determinação dos preços, nas receitas, nas engenharias e nos gráficos e tabelas 

presentes nos jornais e revistas.  

Nesse direcionamento, as atividades propostas em sala de aula e baseadas na 

perspectiva da etnomodelagem combinaram os elementos-chave do conhecimento local com 

os da academia em uma abordagem dialógica. Assim, os resultados obtidos nesse estudo 

mostram que os seus participantes puderam gerenciar a produção do conhecimento 

matemático e dos sistemas de informações extraídas da realidade da feira re-significando os 

conceitos de função, pois aplicaram o conhecimento matemático desenvolvido pelo feirante 

em outras situações propostas em sala de aula de uma maneira inovadora e criativa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO À QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta a resposta obtida para a questão de investigação que conduziu 

esse estudo, bem como as considerações finais sobre essa investigação. 

  

5.1.     Questão de Investigação  

 

A interpretação da análise dos dados constantes nos instrumentos de coleta de dados 

utilizados na condução dessa investigação possibilitou que o professor-pesquisador 

respondesse a questão de investigação que norteou esse estudo: 

 

Quais são as possíveis contribuições que a etnomodelagem pode oferecer para o 

processo de re-significação de conceitos de funções para alunos do 2º ano do 

ensino médio de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte 

por meio de sua abordagem dialógica? 

 

Ressalta-se que o questionamento de investigação que direcionou todas as etapas deste 

estudo foi respondido, de maneira implícita, durante o desenvolvimento dos capítulos 3 e 4 

dessa dissertação. 

Porém, para que a resposta dessa questão de investigação pudesse ser efetivamente 

determinada, os resultados da análise dos dados coletados foram interpretados de acordo com 

a utilização da triangulação dos dados e com a elaboração de categorias, cujos procedimentos 

metodológicos foram realizados de maneira igualitária e concomitante.  

Assim, os resultados obtidos mostraram que existem possibilidades de contribuições 

da utilização a abordagem dialógica da etnomodelagem para o processo de re-significação dos 

conceitos de função. Contudo, essas contribuições somente podem ser efetivadas se os 

professores, pesquisadores e investigadores se pautarem nas bases teóricas da 

etnomatemática, da modelagem e da etnomodelagem, que foram discutidas, analisadas e 

utilizadas na fundamentação teórica desse estudo. 
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É importante ressaltar que os resultados obtidos nessa pesquisa também foram 

analisados e interpretados de acordo com os procedimentos metodológicos fundamentados no 

método do estudo misto. 

 

5.2.     Respondendo a Questão de Investigação 

 

No cotidiano da feira é possível reconhecer algumas práticas matemáticas locais. Por 

exemplo, a matemática praticada pelos feirantes pode propiciar um estudo de conteúdos 

matemáticos práticos, que envolve o cálculo mental, rápido, para solucionar situações-

problema relacionadas com descontos, lucros e prejuízos, bem como noções de pensamento 

proporcional relacionado com funções. 

Nesse estudo, a feira constitui-se em um espaço multicultural, por meio da qual o 

feirante e os participantes se enredaram e compartilharam conhecimentos matemáticos, 

sociais, econômicos e obviamente educacionais, configurando a transdisciplinaridade desse 

ambiente extraescolar. 

Assim, os resultados desse estudo mostraram que o cotidiano da feira está impregnado 

de saberes e fazeres próprios da cultura dos feirantes que a realizam dominicalmente, 

evidenciando as quantificações, as medições, as classificações e as comparações com a 

utilização dos conhecimentos e dos instrumentos que estão disponibilizados nesse contexto. 

Nesse sentido, a utilização do cotidiano da comercialização de produtos na feira para o 

processo de ensino e aprendizagem em matemática revela práticas matemáticas aprendidas e 

apreendidas fora do ambiente escolar, que podem ser consideradas como uma etnomatemática 

da feira livre. 

Por conseguinte, um importante componente do programa etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática 

que proporcionam técnicas para a determinação de preço dos produtos, de lucro e prejuízo e 

também uma análise comparativa de preços, de contas e de orçamento, possibilitando a 

elaboração de atividades matemáticas curriculares. 

Assim, uma contribuição importante da etnomodelagem para o processo de re-

significação do conceito de funções foi proporcionar uma análise das estratégias informais e 

laborais utilizados pelo feirante, bem como das técnicas formais empregadas pelos 

participantes desse estudo em cada contexto cultural, pois esses ambientes se constituem 

espaços de efetiva troca de saberes, que é primordial para a constituição do saber/fazer 

matemático. 
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Esses espaços têm os seus princípios fundamentados nos dinamismo cultural, com 

ênfase para a comunicação dialógica, que está embasada no respeito mútuo e nas diferenças 

individuais, bem como, na valorização dos sujeitos e de suas subjetividades. Em concordância 

com esse contexto, a investigação conduzida nesse estudo está relacionada com a 

etnomodelagem que se pauta no entendimento das práticas matemáticas laborais 

desenvolvidas pelo feirante e as suas conexões com a re-significação do conceito de função. 

Então, uma das principais contribuições da etnomodelagem foi organizar e apresentar 

as práticas matemáticas do feirante (abordagem êmica) para facilitar a sua comunicação, 

transmissão e difusão no ambiente escolar. Assim, a representação do conhecimento 

matemático local do feirante foi traduzida por meio de métodos científicos (abordagem ética) 

que estavam relacionados com a re-significação do conceito de função. 

Consequentemente, a etnomodelagem contribuiu para a valorização dos modos do 

saber/fazer do feirante que executa as suas práticas de natureza matemática, como, por 

exemplo, contar, medir, comparar, classificar e modelar. Então, as atividades realizadas na 

feira livre desvelou um ambiente repleto de ideias, procedimentos e práticas matemáticas, 

inerentes ao processo de comercialização de produtos, que estavam implícitas nesse contexto 

e que são diferentes daquelas praticadas no ambiente escolar. 

Dessa maneira, a etnomodelagem possibilitou a inserção da reconceituação de função 

no currículo matemático por meio da elaboração de atividades matemáticas originadas no 

contexto sociocultural da comunidade escolar. Essa abordagem viabilizou o desenvolvimento 

dialógico entre as ideias, procedimentos e práticas matemáticas intrínsecas ao processo de 

comercialização do feirante (abordagem êmica) e os conteúdos matemáticos escolares 

(abordagem ética) com a utilização de situações-problema que emergiram do contexto de uma 

feira livre. 

Nesse sentido, a “utilização do cotidiano das compras para ensinar matemática revela 

práticas apreendidas fora do ambiente escolar, [que é] uma verdadeira etnomatemática do 

comércio” (D’AMBROSIO, 2002, p. 23). Dessa maneira, é importante ressaltar que o 

conhecimento matemático acadêmico relacionado com o conceito de funções foi ajustado ao 

cotidiano do feirante para a elaboração das atividades propostas nos blocos de atividades 

desse estudo.  

A etnomodelagem também propiciou uma abordagem integradora do currículo 

matemático escolar, que além de considerar a abordagem ética do conhecimento matemático 

também reconheceu que é preciso considerar as características êmicas desse conhecimento 

para que os professores e alunos possam compreender, de uma maneira holística e abrangente, 
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as informações culturais dos membros dos diferentes grupos culturais que compõem a 

população discente escolar. 

Nesse direcionamento, a etnomodelagem foi compreendida como um processo de 

ensino e aprendizagem que favoreceu uma análise crítica das múltiplas fontes de 

conhecimento matemático que foram utilizadas pelos participantes desse estudo na realização 

das atividades propostas em sala de aula. Essa abordagem corrobora com o ponto de visa de 

Rosa e Orey (2012) que argumentam que o conhecimento matemático deve ser centrado, 

localizado, orientado e fundamentado no perfil cultural dos alunos. 

Nesse estudo, a etnomodelagem possibilitou a compreensão da tradução da linguagem 

natural do feirante (êmica) para a linguagem formalizada e específica dos participantes (ética) 

por meio da abordagem dialógica que ocorreu entre essas duas abordagens do conhecimento 

matemático. 

Na abordagem dialógica, a observação êmica procurou compreender as práticas 

matemáticas desenvolvidas a partir da dinâmica cultural interna e das relações do feirante com 

a feira que é o ambiente cultural no qual está inserido. Por outro lado, a abordagem ética 

proporcionou a interculturalidade46
, pois empregou perspectivas comparativas com a 

utilização de conceitos matemáticos acadêmicos, como, por exemplo, o conceito de funções. 

Por conseguinte, o diálogo entre os conhecimentos matemáticos inerentes ao processo 

de comercialização de mercadorias desenvolvido pelo feirante e a matemática acadêmica 

mediante a elaboração de atividades baseadas em situações-problema emergidas da feira livre 

possibilitou o compartilhamento de experiências, vivências e saberes que geraram novos 

conhecimentos matemáticos (re-significação do conceito de função) para os participantes 

desse estudo. 

A inserção da abordagem dialógica da etnomodelagem no currículo matemático 

escolar dos participantes desse estudo possibilitou a valorização de outras epistemologias 

(conhecimentos) que estavam relacionadas com o conhecimento matemático do feirante. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2012) argumentam que um currículo matemático 

baseado na perspectiva da etnomodelagem providencia uma base teórica para a aprendizagem, 

pois utiliza os diversos elementos culturais e linguísticos dos membros de grupos culturais 

distintos na ação pedagógica para o processo de ensino da matemática. 

                                                      

46
 O termo interculturalidade é utilizado para indicar um conjunto de propostas de convivência democrática entre 

grupos culturais distintos, que tem por objetivo buscar a sua integração sem anular a sua diversidade, pois visa 

fomentar o potencial criativo e vital dos membros de culturas diversas, que são resultantes das relações entre 

diferentes agentes e contextos (ROSA, 2010). 
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Em concordância com esse contexto, ao aproximar a sala de aula da feira livre por 

meio da abordagem dialógica da etnomodelagem, houve a valorização dos saberes e fazeres 

do feirante e dos participantes desse estudo, que foram os portadores de um universo de 

experiências e vivências construídas em seu próprio cotidiano. Essa abordagem também 

possibilitou a identificação dos modos que o feirante e os participantes desse estudo utilizam 

o conhecimento matemático em contextos culturais distintos. 

A utilização da etnomodelagem nesse estudo também mostrou que o processo de 

comercialização de mercadorias na feira livre está repleto de significados matemáticos que 

ultrapassam o entendimento da razão prática e a compreensão do conhecimento de técnicas 

convencionais para a realização das operações matemáticas que são praticadas nas escolas. 

Contudo, é importante ressaltar que, a etnomodelagem proporcionou o 

reconhecimento de que, cotidianamente, são utilizados cálculos mentais, estratégias de 

cálculos e instrumentos de medidas não padronizados que revelam uma dinâmica específica 

de saber, de fazer, de entender e de compreender as ideias, os procedimentos e as práticas 

matemáticas empregadas no cotidiano de feira. 

Essa abordagem pode ser considerada como uma territorialidade peculiar do feirante 

que possibilitou o desenvolvimento de sua relação com os participantes desse estudo e, 

também, com a prática matemática desencadeada no ambiente escolar. 

 

5.3.     Considerações Finais 

 

Um dos principais objetivos dessa dissertação foi oferecer um conceito alternativo de 

currículo matemático por meio da aquisição dos conhecimentos êmico e ético para a 

implementação do processo da etnomodelagem em salas de aula. 

Nesse sentido, o conhecimento êmico é essencial para uma compreensão intuitiva e 

empática das práticas matemáticas dos membros de um determinado grupo cultural, sendo 

importante para a condução de pesquisas etnográficas ou do tipo etnográficas enquanto o 

conhecimento ético é essencial para a comparação entre as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros grupos culturais distintos. 

Esse estudo também discutiu a abordagem dialógica para o currículo em 

etnomodelagem que utiliza os conhecimentos êmico e ético por meio do desenvolvimento de 

um processo de ensino e aprendizagem dialógico, simétrico e com alteridade. Assim, um 

currículo matemático fundamentado por ambas as abordagens propicia uma compreensão 
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mais completa sobre o conhecimento das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros 

dos grupos culturais distintos, como, por exemplo, a re-significação dos conceitos de função. 

Diante desse contexto dialógico, o currículo matemático fundamentado na perspectiva 

da etnomodelagem fornece uma filosofia subjacente para a geração de conhecimento com e 

entre os subsistemas da educação em matemática, a fim de garantir uma integração 

equilibrada dos objetivos educacionais, que são essenciais para o reconhecimento e para a 

inserção dos conhecimentos êmico e ético no currículo matemático escolar. 

Assim o desenvolvimento do conceito dialógico desencadeia-se a partir do 

reconhecimento da coexistência de muitas lógicas em um mesmo sistema. Essas lógicas são 

opostas, complementares e conflitantes, podendo integrar um mesmo fenômeno. Contudo, os 

resultados desse estudo mostraram que existe uma complementaridade nas relações existentes 

entre os membros de grupos culturais distintos com relação às ideias, aos procedimentos e às 

práticas matemáticas desenvolvidas localmente. 

Nesse dinamismo cultural, os conhecimentos locais se interagiram dialogicamente 

com os conhecimentos consolidados pela academia, desenvolvendo uma relação recíproca 

entre os saberes desenvolvidos êmica e eticamente (ROSA; OREY. 2012). 

Dessa maneira, existe a necessidade de se conhecer os saberes (matema) evidenciados 

na arte do fazer (ticas) matemático do feirante, entendo-o como um sujeito social, pois essa 

compreensão pode propiciar o fortalecimento de suas raízes culturais através da peculiaridade 

de suas práticas laborais cotidianas. 

Então, é importante que os membros de grupos culturais distintos reinterpretem o 

mundo, replanejem as situações experimentais, entendam empaticamente os membros de 

culturas diversas para uma melhor compreensão dos diferentes pontos de vista, pois visa a 

produção de descrições internas do conhecimento matemático. Em síntese, um dos principais 

objetivos desse estudo foi absorver o ponto de vista do feirante (insider) para que os 

participantes desse estudo (outsiders) pudessem entender a sua visão de mundo. 

Do ponto de vista da etnomodelagem, as abordagens êmica e ética podem ser 

consideradas como os dois lados de uma mesma moeda, pois a cultura pode ser concebida 

como uma lente que molda a realidade, bem como um modelo que especifica um determinado 

plano de ação para auxiliar os membros de grupos culturais distintos na resolução dos 

problemas que enfrentam diariamente (ROSA; OREY. 2012). 

Então, existe a necessidade de que se desenvolvam pesquisas em etnomodelagem com 

a utilização de ambas as abordagens para que possa adquirir uma compreensão mais completa 

do conhecimento matemático desenvolvido pelos membros desses grupos. 



190 

 

Nesse direcionamento, o princípio dialógico também é de fundamental importância 

para a condução de pesquisas e investigações em etnomodelagem, pois se relaciona com a 

noção de que a totalidade (global, ético, participantes do estudo) não pode ser considerada 

apenas como uma justaposição de localidades (local, êmico, feirante) separadas. Assim, no 

princípio dialógico, nem a globalidade e nem a localidade são preponderantes uma sobre a 

outra, pois existe um diálogo que deve ocorrer entre essas duas conceituações. 

No processo da etnomodelagem, a promoção do diálogo (re-significação dos conceitos 

de função) entre os conhecimentos emergentes (feirante) e as matemáticas existentes 

(conceitos de função) é importante para possibilitar a aproximação desses conhecimentos por 

meio de atividades matematizantes. Então, a etnomodelagem enfatiza a organização e a 

apresentação das ideias e procedimentos matemáticos desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos a fim de facilitar a sua comunicação e transmissão através das 

gerações. 

Nesse sentido, os membros desses grupos (feirante e participantes) elaboraram 

etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos para que pudessem representar matematicamente os 

problemas enfrentados em seu cotidiano. Essa abordagem possibilitou a utilização dos 

aspectos êmico, ético e dialógico do conhecimento matemático para a construção, a 

elaboração desses etnomodelos por meio do desenvolvimento da ação pedagógica da 

etnomodelagem. 

Nessa ação pedagógica, existe a necessidade de se valorizar os procedimentos 

matemáticos do feirante (êmico), pois as suas práticas e experiências matemáticas podem ser 

utilizadas como uma ponte para possibilitar a compreensão dos conhecimentos científicos da 

matemática (ética). Em concordância com essa perspectiva, o conhecimento etnomatemático 

presente no cotidiano dos membros de grupos culturais (feirante) distintos pode ser 

considerado como um elemento facilitador do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática acadêmica de maneira contextualizada (abordagem dialógica). 

Nesse sentido, Rosa (2014) argumenta que o principal objetivo dessa interação 

dialógica é a defesa de uma postura aproximadora entre pontos de vista distintos entre os 

detentores do conhecimento global (ético, outsider) e os detentores do conhecimento local 

(êmico, insider), admitindo que pontos de vista opostos sejam complementares, 

indispensáveis e indissociáveis. 

Analogamente, nesse estudo, esse princípio propôs um diálogo simétrico e com 

alteridade que foi amplo e realimentador entre os elementos constituintes de várias realidades 

(culturas do feirante e escolar) em detrimento de uma realidade unificada e perene. Então, é 
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importante o reconhecimento do diálogo como uma conversa entre noções antagônicas, pois 

os pensamentos contrários são complementares. 

De acordo com esse ponto de vista, Rosa e Orey (2012) argumentam que a conjunção 

do conhecimento matemático dos membros de grupos culturais distintos com o sistema 

acadêmico pode resultar em uma abordagem dialógica para o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos.  

Por exemplo, os resultados desse estudo mostram que em um currículo fundamentado 

na perspectiva da etnomodelagem, a análise êmica de um determinado fenômeno matemático 

(conhecimento do feirante) é baseada nos elementos estruturais internos do conhecimento dos 

membros de determinado grupo cultural (feirantes, feira) enquanto a análise ética é baseada 

em conceitos gerais (funções) que são externos (participantes desse estudo) ao conhecimento 

desenvolvido pelos membros desse grupo. 

De acordo com esse contexto, um dos principais objetivos da elaboração das 

atividades propostas nesse estudo foi a aquisição dos conhecimentos êmico e ético por meio 

da abordagem dialógica para o processo de re-significação do conceito de função. O 

conhecimento êmico é essencial para a compreensão intuitiva e empática das ideias 

matemáticas de um determinado grupo cultural, sendo essencial para a realização de um 

trabalho de campo etnográfico ou tipo etnográfico eficaz e eficiente. Por outro lado, o 

conhecimento ético é essencial para a comparação intercultural por meio da utilização de 

unidades padrão e de categorias comparativas. 

Do ponto de vista dialógico, a condução desse estudo foi fundamentado 

metodologicamente pela utilização das abordagens êmica e ética, que possibilitou a obtenção 

de um entendimento completo e uma compreensão ampla da problemática desse estudo que 

estava relacionada com os conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos (feirante e participantes) por meio do processo dialógico da re-

significação dos conceitos de função. 

 Finalizando, para a condução de pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento 

de pesquisas que contemplem o estudo das abordagens ética, êmica e dialógica para a 

compreensão sobre como os membros de diferentes culturas desenvolvem os conceitos 

matemáticos de acordo com as necessidades do próprio contexto sociocultural. 

Além disso, recomenda-se também que com a condução de futuras pesquisas possam 

ser discutidas as possibilidades, bem como as dificuldades da utilização da etnomodelagem 

com o desenvolvimento de diálogos simétricos com ou sem alteridade para que se possa 



192 

 

buscar uma melhor compreensão da dinâmica cultural existente entre os conhecimentos local 

e global por meio da dialogicidade.  
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APÊNDICE I 
 

Questionário I 
 

Prezado(a) aluno(a),  

 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são importantes para a coleta de 

dados de minha pesquisa intitulada “RE-SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE 

FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA 

ABORDAGEM DIALÓGICA DA ETNOMODELAGEM”. 

 

Solicitamos que você não assine e nem coloque o seu nome nesse formulário, pois esses 

dados são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas abaixo, 

marcando apenas uma resposta no local apropriado.  

 

01 – Qual é a sua idade?   

a) até 13 anos ( )   

b) 14 anos ( )   

c) 15 anos ( )   

d) mais de 15  anos ( )   

 

 02 –  Onde você nasceu (sua naturalidade)?  

a) Na cidade em que está a escola em que você está estudando ( )   

b) Em outra cidade ( ). Qual? _____________________________________________. 

c) Quais meios de transporte você utiliza para ir de sua casa até a 

escola?_______________________________________________________________. 

 

03 – Você mora:  

a) Com a própria família ( )   

b) Com parentes ( ).  

c) Outra situação (  ). Qual? ______________________________________________. 

 

04 – Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?   

a) Não trabalho e sou sustentado pela família ou por outras pessoas ( )   

b) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas ( )   

c) Trabalho, mas sou responsável apenas pelo meu próprio sustento ( )   

d) Trabalho e contribuo para o sustento da família ( ) 

 

05 – Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta mensal (sem descontos) de seu grupo 

familiar (soma dos rendimentos de todos os residentes em sua casa)?   

a) Não temos renda, apenas o bolsa família ( )  

b) o salário mínimo ( )  

c) Até dois salários mínimos ( )   

d) Entre dois e cinco salários mínimos ( )   

e) Acima de cinco salários mínimos ( )   

 

06 – Em que ano você concluiu o primeiro ano do ensino médio?   

a) 2015 ( )   

b) 2014 ( )   

c) 2013 ( )   
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d) 2012 ( )   

e) Antes de 2012 ( ). Qual ano? _________________________________________.   

 

07 – Esta é a primeira vez que você está cursando o segundo ano do ensino médio? 

Sim (  ). 

Não (  ). Explique. _____________________________________________________. 

 

08 – Como sua família realiza as compras?  

a) Somente uma pessoa faz todas as compras e não é você ( )   

b) Você é quem faz as compras ( )   

c) Você vai junto fazer as compras ( )   

d) Outra situação ( ). Qual?______________________________________________. 

 

09 – Onde a sua família realiza as compras? 

a) Supermercado (  ) 

b) Shopping (  ) 

c) Mercadinho ou Quitanda (  ) 

d) Venda (  ) 

e) Feira Pública (  ) 

f) Mercado Municipal (  ) 

g) Outros (  ). Especificar. _______________________________________________. 

 

09a -  Porque a sua família realiza as compras nesses locais que você assinalou? 

_________________________________________________________________________ 

 

10 – Como sua família paga as compras?  

a) À vista ( )  

b) Com Cartão de Crédito ou débito ( ) 

b) Em caderneta ( )   

c) De outra forma ( )? Qual?_____________________________________________. 

 

11 – Sua família compra frutas, legumes e verduras? 

a) Sim ( ). Se sim quais?_________________________________________________. 

b) Não ( ). Explique.____________________________________________________ 

 

12 – Você já visitou alguma feira livre? 

a) Sim ( ). Qual e onde? Por quê?______________________________________. 

b) Não ( ). Explique. 

 

13 – Se você respondeu SIM na questão anterior, então, responda: Você acha que fazer 

compras em feiras é mais barato do que em outros estabelecimentos? 

a) Sim ( ). Porque?______________________________________________________. 

b) Não ( ). 

Explique.____________________________________________________________. 

 

14 – Você acredita que durante a prática de trabalho de um feirante na feira, acontece algum 

procedimento e/ou cálculo matemático?  

a) Sim ( ). Quais? ______________________________________________________. 

b) Não ( ). Explique. ____________________________________________________. 
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15 – Explique quais os conhecimentos matemáticos que você e/ou a sua família utiliza para 

realizar compras  no supermercado ou na feira? 

 

16 – Você acredita que é possível encontrar conteúdos matemáticos nas atividades práticas 

que você e a sua família realizam no cotidiano? 

(   ) Sim. Quais? Explique. _______________________________________________. 

(   ) Não. 

Explique._____________________________________________________________. 

 

17 - Explique o que você entende por função? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18 - Explique como as funções podem ser utilizadas em situações do dia a dia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

19 - Você recorda dos conteúdos de função que foram estudados no primeiro ano do ensino 

médio? 

Sim (  ). Quais foram esses conteúdos? _____________________________________. 

Não (  ). Explique. _____________________________________________________. 

 

20 - Considere a seguinte afirmativa: Com relação às suas aplicações, as funções podem ser 

entendidas como um conceito que trata de problemas de variação e de quantificação de 

fenômenos que ocorrem em nosso cotidiano. Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. _____________________________________________________. 

Não (  ). Explique. _____________________________________________________. 

 

21- Considere a seguinte afirmativa: O estudo das funções pode ser entendido como o estudo 

de relações entre grandezas que variam. Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. _____________________________________________________. 

Não (  ). Explique. _____________________________________________________. 

 

22 - Considere a seguinte afirmativa: As funções podem ser representadas de diferentes 

maneiras. Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Quais?  _______________________________________________________. 

Não (  ). Explique.______________________________________________________. 

 

23 - Explique como os diferentes tipos de representações são importantes para o estudo de 

funções. 

 

24 - Considere a seguinte afirmativa: A fala é uma importante forma de representação e pode 

ser considerada como um veículo importante para traduzir um problema enfrentado 

diariamente da linguagem informal à linguagem matemática de função. 

Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. _____________________________________________________. 

Não (  ). Explique. _____________________________________________________. 
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APÊNDICE II 
 

Questionário II 
 

Prezado (a) aluno (a), 

 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são importantes para a coleta de 

dados de minha pesquisa intitulada “RE-SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE 

FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA 

ABORDAGEM DIALÓGICA DA ETNOMODELAGEM”. 

 

Solicitamos que você não assine e nem coloque o seu nome nesse formulário, pois esses 

dados são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas abaixo, 

marcando apenas uma resposta no local apropriado.  

 

1 – Como você avalia a visita a feira? 

( ) Ótimo      ( ) Muito bom      ( ) Bom  ( ) Regular  ( ) Ruim 

1a) Explique a sua resposta. ____________________________________________________. 

 

2 – Quais questões matemáticas mais chamaram a sua atenção durante a visita a Feira livre? 

Explique._________________________________________________________________. 

 

3 – Como você avalia o seminário com o Feirante? 

( ) Ótimo      ( ) Muito bom      ( ) Bom  ( ) Regular  ( ) Ruim 

3a) Explique a sua resposta. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

 

4 – Que perguntas, dúvidas e/ou respostas, que foram desenvolvidas e apresentadas no 

seminário, mais chamaram a sua atenção? Explique a sua resposta. ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

5 – Após você ter desenvolvido todas as atividades propostas para esta pesquisa, os conceitos 

matemáticos de função estão presentes na prática de um feirante? 

Sim (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

Não (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

 

6 – Antes deste trabalho você já havia realizado alguma atividade que relacionava as práticas 

cotidianas com o conhecimento matemático escolar? 

(__) Sim, somente em sala de aula. 

(__) Sim, pois visitei outro lugar. Qual? ____________________. Quais atividades foram 

realizadas? 

__________________________________________________________________. 

(__) Nunca. Explique. ________________________________________________________. 

 

7 – O contato com o conhecimento matemático desenvolvido na escola, com as experiências 

do Feirante e com todas as atividades desenvolvidas durante essa pesquisa se relacionaram de 

que forma? _________________________________________________________________. 
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8 – Explique como as práticas matemáticas do feirante são diferentes daquelas utilizadas na 

escola. 

 

9 – Explique como esses conhecimentos ajudaram você a (re)aprender os conhecimentos 

matemáticos relacionados com o conceito de função? 

 

10 – Depois da realização dessas atividades, explique o que você entende por função? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

11 - Explique como as funções podem ser utilizadas para resolver os problemas enfrentados 

no dia a dia. 

_________________________________________________________________________. 

 

12 - Considere a seguinte afirmativa: Com relação às suas aplicações, as funções tratam de 

problemas de variação e de quantificação de fenômenos que ocorrem em nosso cotidiano. 

Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

Não (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

 

13- Considere a seguinte afirmativa: O estudo das funções trata das relações entre grandezas 

variáveis. Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

Não (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

 

14 - Considere a seguinte afirmativa: As diferentes maneiras para representar funções são 

importantes para analisar os resultados obtidos nas situações-problema propostas em sala de 

aula. Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Quais? Explique.______________________________________________________. 

Não (  ). Explique.____________________________________________________________. 

 

15 - Considere a seguinte afirmativa: A fala é uma importante forma de representação e pode 

ser considerada como um veículo importante para traduzir um problema enfrentado 

diariamente da linguagem informal à linguagem matemática de função. 

Você concorda com essa afirmativa? 

Sim (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

Não (  ). Explique. ___________________________________________________________. 

 

16 – Como você avalia as atividades propostas na pesquisa que você participou? 

 

( ) Ótimo      ( ) Muito bom      ( ) Bom  ( ) Regular  ( ) Ruim 

 

Justifique: __________________________________________________________________. 

 

17 – Expresse seus sentimentos em relação às atividades propostas em sala de aula. Pode ser 

uma palavra ou frase:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE III 
 

BLOCO DE ATIVIDADES I – ATIVIDADES MATEMÁTICAS ÉTICAS 

 

No próximo fim de semana, acontecerá uma festa para angariar fundos para a construção da 

nova sede da APAE. Pensando no público visitante, os membros da APAE resolveram vender 

caldo de mandioca. Foram doados todos os ingredientes, faltando apenas o mais importante, a 

mandioca (aipim, macaxeira, etc). Portanto, para finalizar a receita será necessário comprar 

uma quantidade suficiente de mandioca, sabendo que, no supermercado mais próximo, o quilo 

da mandioca é vendido por R$ 2,50; realize as tarefas abaixo: 

a) Complete a seguinte tabela. 

Número de 

Quilograma

s 

 

0 kg 

 

0,5 kg 

 

1,0 Kg 

 

 2,5 kg 

 

3,0 kg 

 

3,5 kg 

 

4,0 kg 

 

4,5 kg 

 

5,0 kg 

Preço por 

Quilo 

 

 

  

 

      

 

b) Se os responsáveis pela compra do ingrediente que falta, possuem o valor de R$ 32,50 para 

fazer a compra, quantos quilos de mandioca poderão comprar? Apresente os seus cálculos e a 

sua resolução para demonstrar o seu raciocínio. 

Para as alternativas (c), (d) e (e), leia as seguintes as definições abaixo: 

Definição de função: 

 Dados dois conjuntos A e B, ambos pertencentes a ℝ e não vazios, chama-se de função A em 

B, a sentença, se e somente se, que associa a cada x ∈ A um único y ∈ B tal que o par 

ordenado (x, y) ∈ f. 

 

Definição de função Crescente e Decrescente: 

 Uma função é dita Crescente, se para quaisquer         pertencentes a um conjunto A,      

com       , implicar em um              , com                pertencentes a B. 

 Uma função é dita Decrescente, se para quaisquer, com       , implicar em um,         

     , com                pertencentes a    

 

Definição de função do 1º grau: 
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 Uma aplicação de A em B é uma função do 1º grau quando a cada elemento x ∈ A estiver 

associado um único elemento (ax + b) ∈ B. 

Definição de função Constante: 

 Uma aplicação A em B é uma função Constante quando a cada elemento x ∈ A é associado 

sempre o mesmo elemento c ∈ B. 

c) É possível afirmar que a situação-problema proposta na questão (a) representa uma função? 

Sim (  ). Justifique a sua resposta. ___________________________________________. 

Não (  ). Justifique a sua resposta. ___________________________________________. 

d) Existe uma dependência entre o número de quilogramas de mandioca e o preço a pagar? 

Sim (  ). Explique.______________________________________________________. 

Não (  ). Explique. _______________________________________________________. 

e) Qual dessas grandezas é dependente e qual é independente? Explique. 

 

f) As grandezas apresentada na questão (a) podem definir uma função crescente, decrescente 

ou constante? Justifique sua resposta. 

 

g) Você consegue definir uma relação entre o número de quilogramas (x) de mandioca e o 

preço (y) a se pagar por quilo? 

 

h) Esboce (Desenhe) um gráfico que representa esta situação? 
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APÊNDICE IV 

 

BLOCO DE ATIVIDADES II - ATIVIDADE MATEMÁTICA DE TRANSIÇÃO 

(ÉTICO/ÊMICO) 

 

Nessa etapa da pesquisa você já realizou a visita à feira. Com o seu conhecimento 

matemático escolar e os conhecimentos adquiridos nesta visita, responda: 

1) Pense que você é um feirante, e deve criar um modelo de venda para uma determinada 

mercadoria, ou seja, um preço e uma forma para esta venda. (Exemplo: Quilo, pacote, bacia, 

etc).  

 

* Por meio da experiência que você vivenciou, escolha uma (somente uma) das mercadorias 

abaixo e resolva as questões propostas a seguir: 

 

Tabela de preços – CEASA/MG – 19/04/2016 

Mercadoria Preço de custo Kg por caixa/Embalagem 

Quiabo R$ 22,00 12 

Chuchu R$ 10,00 19 

Cebola R$ 45,00 20 

Inhame R$ 30,00 19 

Mandioca R$ 18,00 24 

Tomate R$ 28,00 20 

 

a) Qual mercadoria você escolheu? Qual o motivo levou você escolher esta mercadoria? 

Explique?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

b) Qual é o preço e a forma de venda que você acredita ser melhor? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

c) Elabore um modelo matemático que esteja relacionado com a resposta apresentada na 

alternativa anterior: Que tipo de função é representado pelo seu modelo? É uma função 

crescente, decrescente, constante ou outra? Como você observou essas 

características?_______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

d) Esboce o gráfico de seu modelo de venda? 

 

 

2) 2a) Baseando-se na visita que você fez a feira, foi possível verificar como o feirante 

desenvolvia as suas práticas de comercialização de frutas, legumes e verduras?  

Sim (   ). Explique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Não (   ). Explique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

2b) Explique como essa prática específica, desenvolvida pelo feirante, se relaciona com o 

conteúdo de função estudado na escola. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE V 

  

BLOCO DE ATIVIDADES III – ATIVIDADES MATEMÁTICAS DIALÓGICAS 

 

Nome:_______________________________________________________________Cod.___ 

 

Nessa etapa da pesquisa você já realizou a visita à feira e/ou participou do 

seminário com o feirante. Portanto, com o seu conhecimento matemático escolar e os 

conhecimentos adquiridos nesta fase, responda: 

1) Por meio da experiência por você vivenciada, escolha uma (somente uma) das 

mercadorias abaixo e resolva as questões propostas a seguir: 

Tabela – CEASA/MG – 03/05/2016 

Mercadoria Preço de custo 

Aproximado 

Kg por caixa/Embalagem 

Quiabo R$ 48,00 12 

Chuchu R$ 24,70 19 

Cebola R$ 50,00 20 

Inhame R$ 38,00 19 

Mandioca R$ 24,00 24 

Tomate R$ 40,00 20 

 

a) Qual é a mercadoria que você escolheu? A sua escolha foi motivada ou não pela visita a 

feira e/ou o seminário? Explique sua 

resposta:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.. 

b) Escolha uma forma de venda, que você acredita ser mais rentavel. Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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c) Elabore um modelo matemático que esteja relacionado com a resposta apresentada na 

alternativa anterior: Que tipo de função é representado pelo seu modelo? É uma função 

crescente, decrescente, constante ou outra? Como você observou essas 

características?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

d) Faça uma tabela apresentando o Domínio (D) e a Imagem (Im) da função que você 

elaborou: 

       

       

 

e) Esboce o gráfico de seu modelo de venda? 

 

2) Na figura abaixo, esta representado a balança utilizada pelo feirante enquanto pratica suas 

atividades laborais, ou seja, cotidianas. Com base na visita a feira e/ou seminário com o 

feirante elabore uma pergunta que esteja relacionado com os cálculos possíveis de se realizar 

com essa balança. 

a) Faça sua pergunta aqui: 
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b) Agora responda a pergunta que você elaborou: 

 

c) Ainda observando a balança, responda: 

Você acredita que o conceito de função está presente no funcionamento da balança? Explique 

sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.. 

d) Se você respondeu sim na questão anterior, invente um problema sobre função e responda 

qual é o domínio dessa função considerando esta balança: 
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APÊNDICE VI 

 

Plano de Ação do Seminário 

 

Esse plano de Ação é parte integrante da atividade de campo da pesquisa de mestrado 

intitulada “Re-significando os conceitos de função: Um Estudo Misto para entender as 

contribuições da Abordagem Dialógica da Etnomodelagem”, que tem por objetivo direcionar 

e intermediar as discussões entre os alunos do 2º ano do ensino médio e o feirante. 

 

Roteiro: 

 

1. Apresentar o feirante para os participantes e vice-versa; 

2. Agradecer a todos pela participação; 

3. Possibilitar um diálogo harmonioso entre o feirante e os participantes, possibilitando 

que todos que desejem falar tenham oportunidades iguais; 

4. Caso os participantes, ficarem tímidos para perguntar, o professor-pesquisador irá 

direcionar os assuntos a serem discutidos em sala de aula. 

 Possibilitar que os participantes possam se recordar sobre fatos curiosos e 

interessantes que tiveram durante a visita à feira, como, por exemplo, a 

utilização da balança e as diversas formas de venda. 

5. Reformular perguntas e/ou respostas dos participantes e do feirante para buscar uma 

melhor compreensão das informações disponibilizadas no seminário. 

6. Utilizar a lousa como representação de ideias ou assuntos que possam vir a surgir 

durante a realização do seminário. 

7. Como conclusão, agradecer mais uma vez a participação de todos (participantes e 

feirante) na participação dessa pesquisa. 
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APÊNDICE VII 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Prezado senhor, 

 

Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor Dr. 

Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização desta entrevista. 

 

Gostaria informá-lo que se em algum momento desta entrevista, o senhor se sentir 

constrangido com alguma pergunta, o senhor terá o direito de não respondê-la ou também de 

não responder às demais questões. 

 

Posteriormente, a transcrição desta entrevista será enviada para o senhor para verificar a 

correção da transcrição efetuada, bem como realizar os acertos necessários. 

 

1 – Qual é a sua idade? 

 

2 – Qual é a sua formação? O senhor estudou até qual série? 

 

3 – Há aproximadamente quantos anos o senhor trabalha como feirante? Porque trabalha 

como feirante? 

 

4 – Qual foi a sua última profissão antes de se tornar feirante? 

 

5 – O senhor tem quantos filhos? Todos moram com você? 

 

6 – A sua renda familiar é de aproximadamente quantos salários mínimos? Considerando que 

atualmente o salário mínimo é de R$ 788,00. 

 

7 – Quais tipos de mercadoria o senhor vende? 
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8 – Como o senhor consegue as mercadorias que vende? Vem do Ceasa ou o senhor tem 

hortas para plantar esses produtos? 

 

9 – Como o senhor define o preço de venda das mercadorias? 

 

10 – Como o senhor define o momento ou a “hora” de diminuir ou “abaixar” o preço das 

mercadorias? 

 

11 – Comente sobre a balança que o senhor utiliza. Porque o senhor não tem uma balança 

mais moderna? 

 

12 - O senhor utiliza outros métodos, sem que seja a balança, para vender os seus produtos? 

Quais? Favor explicar a sua resposta. 

 

13 - O senhor usa a calculadora para auxiliá-lo a calcular o valor a ser pago em suas vendas? 

Favor explicar a sua resposta. 

 

14 – Explique como o senhor calcula o preço a pagar por quilogramas, ou seja, por “quilos” 

de alguma mercadoria vendida na feira? 

 

14a – O senhor utiliza outros cálculos diferentes para a venda de outras mercadorias? Favor 

explicar a sua resposta. 

 

15 – A respeito das verduras qual é o sistema de venda que o senhor adota para definir o 

preço? 

 

16 – O senhor utiliza alguma matemática praticada na escola para a venda de seus produtos? 

Explique a sua resposta. 

 

17 – Para o senhor, a matemática escolar é importante nas vendas realizadas na feira. Favor 

explicar a sua resposta. 

 

18 – Como o senhor repassa esses conhecimentos de venda de produto para os seus filhos 

e/ou o seus ajudantes? Favor explicar a sua resposta. 
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APÊNDICE VIII 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Alunos Menores 

 

 Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “RE-

SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA 

ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM DIALÓGICA DA 

ETNOMODELAGEM”. 

 O nosso principal objetivo é mostrar como a abordagem dialógica da etnomodelagem 

pode contribuir para o processo de re-significação dos conceitos de função de alunos 

matriculados no segundo ano do ensino médio de uma escola pública na região metropolitana 

de Belo Horizonte.   

 Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 (duas) aulas de 50 minutos cada e acontecerão na própria escola no período de 3 meses, 

1 (uma) vez por semana. Haverá também a realização de um seminário com a presença de um 

feirante. Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula. 

 As atividades serão gravadas (filmagem e áudio) para que o professor-pesquisador 

possa verificar o seu desenvolvimento com relação à re-significação dos conceitos de função. 

Apesar de as atividades serem gravadas e filmadas, a sua identidade será preservada, pois o 

foco da gravação e da filmagem será a interação entre você, o feirante e o professor-

pesquisador. 

 A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua 

participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, você também poderá retirar 

o seu consentimento ou interromper a sua participação neste estudo. Assim, garantiremos o 

anonimato de sua identidade, pois as informações que você fornecer não serão associadas com 

o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

 Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua sala 

de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo 

de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas 

diretamente envolvidas nesse estudo. 
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 Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola, você não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo matemático determinado 

pela escola. 

 Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta etapa da pesquisa estão 

relacionados com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, canetas e computador 

para a realização das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação do professor-

pesquisador e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse manejo seja 

realizado com segurança. 

 Você também realizará uma visita a uma feira livre situada no município de 

Contagem, que acontecerá em um domingo. Os riscos relacionados com o transporte e a sua 

segurança serão amenizados, pois será contratada uma empresa de transporte que seja 

devidamente legalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do estado de 

Minas Gerais. 

 Será solicitado também por meio de contrato que o motorista encarregado desse 

trabalho seja habilitado em categoria D ou superior e que tenha experiência no transporte de 

passageiros. Também será verificado o estado de conservação do veículo que realizará esse 

transporte. É importante informar que durante o funcionamento dessa feira há a presença de 

guardas municipais que são encarregados da segurança desse local.  

 Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e você sinta-se 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas neste projeto, as 

mesmas serão paralisadas até o que você sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu filho se sinta valorizado e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado para participar das atividades propostas. 

 Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos por 

meio da utilização de uma metodologia diferenciada com a utilização abordagem dialógica da 

Etnomodelagem, que podem tornar as aulas motivadoras e interativas. 

 Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a realização 

deste estudo e nem com o transporte e os deslocamento das escola para a feira, que são de 

responsabilidade do professor- pesquisador e de seu orientador. 

 Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do professor-
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pesquisador e de seu professor-orientador, no que se refere às complicações decorrentes desse 

estudo. 

 Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: http://www.propp.ufop.br. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: oreydcead@gmail.com 

_______________________________________________ 

Orientando: Diego Pereira de Oliveira Cortes 

Rua das Margaridas, 109, Jardim Primavera, Mario Campos, 32470-000 

Fones: (31) 3577-2688 / e-mail: diegomestradoufop@gmail.com 

 

Para ser preenchido pelo aluno 

Eu,_____________________________________________________, autorizo a minha 

participação nesta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os fins 

da pesquisa da qual estou contribuindo. 

                                                  ___________________ , ___ de __________ de 2016 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

 

  

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:oreydcead@gmail.com
mailto:diegomestradoufop@gmail.com
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APÊNDICE IX 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Pais dos Alunos Menores 

 

Prezados Pais, 

 

O seu(sua) filho(a) está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: “RE-

SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA 

ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM DIALÓGICA DA 

ETNOMODELAGEM”. 

 O nosso principal objetivo é mostrar como a abordagem dialógica da etnomodelagem 

pode contribuir para o processo de re-significação dos conceitos de função de alunos 

matriculados no segundo ano do ensino médio de uma escola pública na região metropolitana 

de Belo Horizonte. 

 Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 (duas) aulas de 50 minutos cada e acontecerão na própria escola no período de 3 meses, 

1 (uma) vez por semana. Haverá também a realização de um seminário com a presença de um 

feirante. Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador. 

As atividades serão gravadas (filmagem e áudio) para que o professor-pesquisador 

possa verificar o desenvolvimento de seu (sua) filho(a) com relação à re-significação dos 

conceitos de função. Apesar de as atividades serem gravadas e filmadas, a identidade de 

seu(sua) filho(a) será preservada, pois o foco da gravação e da filmagem será a interação entre 

ele(a) e o professor-pesquisador. 

 A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária, pois a qualquer momento 

ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a 

sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, vocês também poderão 

retirar o seu consentimento ou interromper a participação de seu(sua) filho(a) neste estudo. 

Garantiremos o anonimato da identidade de seu(sua) filho(a), pois as informações que ele(a) 

fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa 

pesquisa. 

 Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua 

sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo 



219 

 

prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por 

pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

 Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola, o seu(sua) filho(a) não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado pela escola. 

 Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta etapa da pesquisa estão 

relacionados com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, canetas e computador 

para a realização das atividades desenvolvidas em sala de aula. Esses riscos serão 

minimizados por meio da observação e da orientação do professor-pesquisador e do 

professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse manejo seja realizado com 

segurança. 

O seu(ua) filho(a) também realizará uma visita a uma feira livre situada no município 

de Contagem, que acontecerá em um domingo. Os riscos relacionados com o transporte e a 

segurança de seu(ua) filho(a) serão amenizados, pois será contratada uma empresa de 

transporte que seja devidamente legalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem 

(DER) do estado de Minas Gerais. 

Será solicitado também por meio de contrato que o motorista encarregado desse 

trabalho seja habilitado em categoria D ou superior e que tenha experiência no transporte de 

passageiros. Também será verificado o estado de conservação do veículo que realizará esse 

transporte. É importante informar que durante o funcionamento dessa feira há a presença de 

guardas municipais que são encarregados da segurança desse local.  

 Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu(sua) filho(a) 

sentir-se cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas neste projeto, 

as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

 Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à vontade para se 

expressar, bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas. 

 Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(sua) filho(a) na aprendizagem de conceitos de 

função por meio da utilização de uma metodologia diferenciada com a utilização da 

abordagem dialógica da Etnomodelagem, que podem tornar as aulas motivadoras e 

interativas. 

 Como a professora-pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu(sua) filho(a) 
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terão gastos com a realização deste estudo e nem com o transporte e os deslocamento das 

escola para a feira, que são de responsabilidade do professor- pesquisador e de seu orientador. 

 Caso o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por 

parte do professor-pesquisador e do professor-orientador, no que se refere às complicações 

decorrentes desse estudo. 

 Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: http://www.propp.ufop.br. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: oreydcead@gmail.com 

 

_______________________________________________ 

Orientando: Diego Pereira de Oliveira Cortes 

Rua das Margaridas, 109, Jardim Primavera, Mario Campos, 32470-000 

Fones: (31) 3577-2688 / e-mail: diegomestradoufop@gmail.com 

Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 

Eu, _________________________________________________, pai do aluno, autorizo o 

meu(inha) filho(a) a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam 

servir para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

Eu, _________________________________________________, mãe do aluno, autorizo o 

meu(inha) filho(A) a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam 

servir para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

                                             

___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura dos pais dos alunos 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:oreydcead@gmail.com
mailto:diegomestradoufop@gmail.com


221 

 

APÊNDICE X 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o Feirante 

 

Prezado Feirante,  

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: “RE-

SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA 

ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM DIALÓGICA DA 

ETNOMODELAGEM”. 

 O nosso principal objetivo é mostrar como a abordagem dialógica da etnomodelagem 

pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de função de alunos 

matriculados no segundo ano do ensino médio de uma escola pública na região metropolitana 

de Belo Horizonte. 

 Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 (duas) aulas de 50 minutos cada e acontecerão na própria escola no período de 3 meses, 

1 (uma) vez por semana. Haverá também a realização de um seminário com a sua presença na 

escola.  Essas atividades e o seminário serão gravadas (filmagem e áudio) para que o 

professor-pesquisador possa verificar o desenvolvimento dos alunos diante do trabalho 

proposto. 

 Apesar de as atividades serem gravadas e filmadas, a sua identidade será preservada, 

pois o foco da gravação e da filmagem será a sua interação com os alunos e com o professor-

pesquisador. 

 A sua colaboração é totalmente voluntária, e a qualquer momento, você poderá retirar 

o seu consentimento ou interromper a sua participação neste estudo. Garantiremos o 

anonimato de sua identidade, pois as informações fornecidas não serão associadas com o seu 

nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

 Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua 

sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo 

prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por 

pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 
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 Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola, iremos agendar, dentro de suas possibilidades, a sua visita para a participação no 

seminário. Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão 

relacionados com o seu deslocamento até a escola. No entanto, esses riscos serão minimizados 

pois o professor-pesquisador se encarregará de seu deslocamento até a escola e, 

posteriormente, o seu retorno até a sua residência. 

 Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa você sentir-se 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas de resposta ao questionário e 

participação no seminário, que foram propostas para este projeto, as mesmas serão paralisadas 

até o que você sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

 Procuraremos propiciar a sua participação nessas atividades em um ambiente de 

convívio agradável e respeitoso, para que você e os alunos se sintam valorizados (as) e à 

vontade para se expressar, bem como estimulados(as) para participar das atividades propostas. 

 Como o professor-pesquisador e o seu professor orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem você e nem os alunos terão gastos 

com a realização deste estudo. 

 Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, lhe será concedido o direito à assistência integral e à indenização por parte do 

professor-pesquisador e do professor-orientador, no que se refere às complicações decorrentes 

desse estudo. 

 Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: http://www.propp.ufop.br. 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: oreydcead@gmail.com 

 

_______________________________________________ 

Orientando: Diego Pereira de Oliveira Cortes 

Rua das Margaridas,109, Jardim Primavera, Mario Campos, 32470-000 

Fones: (31) 3577-2688/ e-mail: diegomestradoufop@gmail.com 

 

http://www.propp.ufop.br/
mailto:oreydcead@gmail.com
mailto:diegomestradoufop@gmail.com
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Para ser preenchido pelo Feirante 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nesta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os fins 

da pesquisa da qual estou contribuindo. 

                                             

 

      ___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Feirante 
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APÊNDICE XI 

 

Termo de Autorização de excursão à feira 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

O(a) seu (sua) filho (a) ___________________________________________________está 

sendo convidado a participar de uma excursão que é parte integrante da pesquisa intitulada: 

“RE-SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA 

ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM DIALÓGICA DA 

ETNOMODELAGEM”. A excursão será realizada no domingo dia _____ de 

_________________ de 2016 e o transporte dos alunos será realizado por uma empresa de 

viagem contratada pelo professor-pesquisador. Neste sentido solicitamos a sua autorização 

para que o seu(ua) filho(a) possa participar dessa excursão. Qualquer informação poderá ser 

solicitada pelos telefones: (31) 3577-2688 e (31) 9 93768832 - TIM. 

Atenciosamente, 

___________________________________________________________ 

Diego Pereira de Oliveira Cortes 

 Orientando e Professor-pesquisador 

Para ser preenchido pelos pais: 

Eu, _________________________________________________, pai do aluno, autorizo o 

meu filho a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir 

para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

Eu, _________________________________________________, mãe do aluno, autorizo o 

meu filho a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir 

para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

                                             

___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou dos responsáveis 
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APÊNDICE XII 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA ESCOLA 

 

 

Autorizo o Professor Diego Pereira de Oliveira Cortes (Orientando) e Daniel Clark Orey 

(Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a 

pesquisa intitulada “RE-SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE FUNÇÃO: UM 

ESTUDO MISTO PARA ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM 

DIALÓGICA DA ETNOMODELAGEM” com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, de 

acordo com as tarefas e atividades previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

_________________________, MG, _______de __________ de 2015. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Diretor (a) da Escola Estadual de ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


