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É importante reinterpretarmos o mundo, replanejarmos as 

situações experimentais, sentirmos empaticamente os indivíduos 

de culturas diversas para melhor compreendermos os diferentes 

pontos de vista e produzirmos descrições internas do 

conhecimento matemático. Em síntese, nosso objetivo é 

absorver o ponto de vista dos insiders para que possamos 

entender a sua visão de mundo (ROSA; OREY, 2012, p. 877). 
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Apresentação  

______________________  

 

Caro(a) colega professor(a) 

 
 

Sou professor da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais, desde 2012, quando 

iniciei a minha carreira docente ministrando aulas para alunos do Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos. Atualmente leciono para os 6º e 9º anos do Ensino 

Fundamental II e também para o 1º ano do Ensino Médio. 

Neste Produto Educacional, em formato de um Caderno de Sugestões, apresento para 

vocês, professores e interessados na etnomatemática e na modelagem, um material didático-

pedagógico que é fruto de minha pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 2015 e 2017. 

Nessa pesquisa, desenvolvi um estudo empírico (prático) com alunos pertencentes ao 2º ano do 

Ensino Médio, no entanto, as ideias aqui apresentadas podem ser aplicadas em qualquer nível de 

escolaridade desde que os procedimentos metodológicos sejam seguidos de acordo com as 

fundamentações teórica e metodológica utilizadas na pesquisa.  

Assim, esse produto educacional é originário de minha dissertação de Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, intitulada: RE-SIGNIFICANDO OS CONCEITOS DE 

FUNÇÃO: UM ESTUDO MISTO PARA ENTENDER AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM 

DIALÓGICA DA ETNOMODELAGEM, que foi concluída e defendida em maio de 2017, na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Nesse sentido, esse caderno de sugestões, além de sugerir atividades práticas para os 

professores, busca também orientar sobre a possibilidade de se trabalhar na perspectiva da 

Etnomodelagem, em especial com relação à elaboração dos Etnomodelos. Dessa maneira, esse 

produto se inicia com a apresentação do texto denominado O Pensamento Matemático no 

Diversos Ambientes Culturais, que tem por objetivo delinear os conceitos matemáticos presentes 

dentro e fora da sala de aula.  
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Em continuidade, descrevo uma breve discussão teórica sobre a Etnomodelagem e os seus 

principais conceitos, bem como, vocês encontrarão as informações necessárias para que possam 

se aprofundar nessas teorias. Apresento também o conceito de re-significação que foi utilizado 

para auxiliar os alunos a perceberam o conteúdo matemático de funções por meio de uma visão 

de mundo diferente daquela adotada nas escolas. 

Nesse caderno de sugestões, os blocos compostos por atividades que foram elaboradas e 

desenvolvidas de acordo com a perspectiva da Etnomodelagem também são apresentados. Como 

as atividades foram realizadas com alunos do 2º ano do Ensino Médio, esclareço que o objetivo 

geral da elaboração desses blocos foi oferecer oportunidades de significação e, em especial, de 

re-significação dos conceitos de função, possibilitando, assim, um auxílio pedagógico 

diferenciado para o processo de ensino e aprendizagem desse conteúdo matemático. 

Além dos textos, a estrutura desse produto educacional também contém caixas de 

diálogos denominadas Lembrete, Sugestões e Dicas, que poderão orientá-los com relação ao 

desenvolvimento das atividades aqui apresentadas.  

Agradeço a todos e a todas e desejo uma boa leitura, esperando que esse produto 

educacional desperte em vocês o interesse de colocar em prática uma maneira inovadora de 

difundir o conhecimento matemático para os alunos. 

Finalmente, disponibilizo o meu contato, diegomestradoufop@gmail.com, para que vocês 

possam tirar dúvidas, enviar perguntas e considerações sobre as atividades propostas. Também 

disponibilizo o endereço eletrônico, http://www.ppgedmat.ufop.br/index.php/producao/produtos, 

onde a minha dissertação pode ser acessada para que vocês possam aprofundar os aspectos 

teóricos e metodológicos dessa pesquisa.  

 

Um abraço, 

Diego Pereira de Oliveira Cortes 

 

  

mailto:diegomestradoufop@gmail.com
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1.      O Pensamento Matemático nos Diversos Ambientes Culturais 

 

 Certa vez, um professor do mestrado colocou a seguinte pergunta para a minha turma: “A 

matemática é universal?”. Entre muitos olhares atravessados, vários alunos, inclusive eu, não 

hesitamos em afirmar: “É claro, sim”. Esses questionamentos filosóficos nos permitiram refletir 

sobre diversos conceitos, como, por exemplo, o que é o conhecimento matemático e o que 

significa ser universal.  

 Na concepção por mim adotada, considero que existem diversas matemáticas ou 

conhecimentos matemáticos. Para nós professores, temos a matemática acadêmica (escolar) 

impregnada de conceitos historicamente construídos e, por outro lado, existem outras 

matemáticas que, muitas vezes, são desconsideradas e, até mesmo, desconhecidas, como, por 

exemplo, o conhecimento matemático desenvolvido pelos Indígenas, pelos membros 

Comunidades Quilombolas e pelos Pedreiros, Feirantes e Agricultores.  

  Entende-se que, embora a matemática acadêmica tenha se sobressaído sobre outras 

formas de conhecimento, outros métodos (instrumentos) de natureza matemática foram 

desenvolvidos e ainda se desenvolvem em contextos culturais diversos. Esses instrumentos de 

natureza matemática são as maneiras desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos 

para que possam comparar, quantificar, classificar, medir, generalizar, modelar e inferir para 

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

 Nesse sentido, existem conhecimentos matemáticos que extrapolam o conhecimento 

puramente acadêmico permitindo que os indivíduos consigam solucionar os problemas que 

enfrentam em sua vida diária. O estudo desses conhecimentos está relacionado com a 

Etnomatemática, que pode ser considerada 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). 
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Dessa maneira, entende-se que, apesar de existir uma matemática acadêmica que possa até 

ser considerada universal, existe uma matemática extraescolar que também é importante para a 

evolução e para o desenvolvimento dos membros de grupos culturais distintos. 

De acordo com esse raciocínio, entende-se que a cultura pode ser definida como “o 

acúmulo de conhecimentos compartilhados pelos indivíduos de um grupo tem como 

consequência compatibilizar o comportamento desses indivíduos e, acumulados, esses 

conhecimentos [são] compartilhados e [os] comportamentos compatibilizados” (D’AMBROSIO, 

2001, p. 28). 

 É importante destacar que a evolução desse conhecimento está relacionada com o 

encontro dialógico entre os indivíduos desses grupos culturais, pois os membros de um mesmo 

grupo cultural desenvolvem, por meio da comunicação, as explicações para os fenômenos que 

ocorrem no cotidiano ao utilizar os mesmos instrumentos materiais e intelectuais para resolverem 

as situações-problema que enfrentam em seu dia-a-dia. 

Esse é um exemplo do dinamismo cultural que propõe a interação de conhecimentos 

existentes entre os membros de grupos culturais distintos, que estão relacionados com as ideias, 

as noções, os procedimentos e as práticas matemáticas desenvolvidas localmente. Nesse 

dinamismo, os conhecimentos locais se interagem com os conhecimentos consolidados 

academicamente, desenvolvendo uma relação recíproca entre esses saberes (ROSA, 2014). 

Nesse direcionamento, a figura 1 ilustra o entendimento que temos do ciclo dambrosiano 

de aquisição de conhecimento.  
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Figura 1: Ciclo dambrosiano de aquisição de conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

  

 O ciclo do conhecimento dambrosiano explicita que os 

indivíduos em sua transcendência agem sobre a realidade enquanto 

essa realidade, por sua vez, age sobre os indivíduos impulsionando-os 

para a evolução de seu conhecimento matemático, conduzindo-os a 

um nível imediatamente mais avançado que o anterior. 

 No próximo tópico descreverei o que entendo, dentro dos 

referenciais teóricos estudados, por representações culturais da 

matemática, que podem ser conceituadas como etnomodelos da 

cultura. 

 

2.      Representações Culturais da Matemática: Etnomodelos 

 

 Nos últimos 3000 anos o conhecimento humano alcançou o seu auge científico 

(D’Ambrosio, 2001). A evolução desse conhecimento proporcionou transições nas quais o 

pensamento “quantitativo dos babilônios deu lugar a um raciocínio qualitativo, característicos dos 

gregos” (D’AMBROSIO, 2001, p. 29). Em consequência, essa transição propiciou um avanço 

matemático que está presente nos ambientes escolares. 

Lembrete 
 

No ciclo dambrosiano do 

conhecimento, o 

comportamento é o elo entre 

a realidade que informa e a 

ação que a modifica. Assim, 

o conhecimento é gerado por 

essa ação, que é a capacidade 

de explicar, de lidar, de 

manejar, compreender e de 

entender a realidade. 
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 Frente a esses avanços, a origem das representações culturais da matemática acadêmica 

proporcionou novos rumos que possibilitaram o desenvolvimento de muitos teoremas e fórmulas, 

bem como o surgimento de outras formas de expressão do conhecimento matemático. Essas 

representações matemáticas compreendem uma série de modelos ou etnomodelos que podem ser 

utilizados pedagogicamente no processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

 

2.1.   Etnomodelagem 

 

A abordagem pedagógica que conecta os aspectos culturais da matemática 

(Etnomatemática) aos aspectos da matemática acadêmica (Modelagem) é denominada de 

Etnomodelagem. 

Esse conceito busca por meio da utilização de técnicas etnomatemáticas e das ferramentas 

da modelagem traduzir situações-problema retiradas da realidade dos membros de grupos 

culturais distintos (ROSA; OREY, 2010), incluindo os grupos 

culturais aos quais os alunos pertencem. 

 Muitas vezes, essas técnicas são baseadas em experiências 

locais, sendo que o desenvolvimento dessas técnicas impulsiona a 

elaboração de representações matemáticas locais e internas aos 

indivíduos pertencentes a determinado grupo cultural. 

Essas representações são denominadas de Etnomodelos 

Êmicos. No entanto, denominamos de etnomodelos éticos quando 

as representações matemáticas são realizadas por meio de uma 

observação descritiva por meio de uma observação descritiva. 

 Nesse sentido, a representação do conhecimento 

matemático local é desenvolvida quando os membros de grupos 

culturais distintos têm a própria interpretação de sua cultura 

(abordagem êmica) em oposição à interpretação dos pesquisadores 

e investigadores que desenvolvem representações do 

Lembrete 

Nesse caderno de sugestões, a 

ética não está relacionada com um 

conjunto de regras, princípios ou 

maneiras de pensar que guiam as 

ações dos membros de um grupo 

em particular (moralidade) e nem 

é entendida como o estudo 

sistemático da argumentação 

sobre como devemos agir 

(filosofia moral). Assim, nesse 

documento, a abordagem ética 

refere-se a uma interpretação dos 

aspectos de outra cultura a partir 

dos referenciais e categorias 

daqueles que a observam, isto é, 

dos próprios pesquisadores e 

investigadores.  
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conhecimento matemático local sob a ótica de suas próprias concepções (abordagem ética) 

(ROSA; OREY, 2012). 

Dessa maneira, pode-se dizer que as abordagens Êmica e Ética são utilizadas para buscar 

uma compreensão ampla e/ou uma explicação abrangente dos etnomodelos matemáticos 

elaborados e utilizados pelos membros de grupo culturais distintos. Essas abordagens tornam-se 

elementos fundamentais para a análise cultural que queremos compreender.  

Então, na perspectiva ética, é assumida uma visão externa de mundo, na qual os 

observadores estão observando a cultura externamente, de fora, em uma postura transcultural, 

comparativa e descritiva enquanto na perspectiva êmica a visão 

de mundo é interna, pois os observadores estão observando a 

cultura de dentro, em uma postura cultural própria, particular e 

prescritiva. 

É importante ressaltar que 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, 2015). 

 Outro conceito importante para a Etnomodelagem é a 

Abordagem Dialógica, cujo principal objetivo é possibilitar a 

comunicação entre os membros de 

grupos culturais distintos por meio 

da realização de múltiplos diálogos 

simétricos com alteridade entre as 

abordagens êmica e ética para 

aprimorá-las num direcionamento 

de respeito e valorização mútua (ROSA, 2015). 

 De acordo com o exposto anteriormente, é relevante destacar 

que o conhecimento matemático que se origina nas práticas culturais 

está enraizado nas relações sociais dos membros desses grupos. Esse 

ponto de vista possibilita a exploração de ideias matemáticas distintas 

Dica 

 
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 grupo cultural 

sobre os outros. Nesse tipo de 

diálogo ocorre a socialização 

das ideias e dos conhecimentos 

préviamente adquiridos, que 

pode gerar uma mudança 

comportamental nos membros 

desses grupos por meio do 

desenvolvimento de ações 

transformadoras na sociedade 

(FREIRE, 1996). 
 

Lembrete 
 

A alteridade pode ser 

considerada como a 

qualidade dos indivíduos 

serem diferentes e 

perceberem tudo o que é 

distinto, pois tem como 

objetivo contemplar e 

valorizar a diversidade. É 

uma situação, estado ou 

qualidade que se constitui 

por meio de relações de 

diferença, de contraste e 

de distinção. 
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por meio da valorização e do respeito aos conhecimentos adquiridos quando os membros desses 

grupos interagem entre si, com os membros de outros grupos culturais e, também, com o próprio 

ambiente (ROSA, 2015). 

Consequentemente, os etnomodeladores (alunos, professores, pesquisadores, etc.) devem 

propiciar o desenvolvimento de diálogos simétricos e com alteridade, numa comunicação 

acessível e aberta, que exigirá desses profissionais, a conscientização do conhecimento da arte ou 

das técnicas de explicar, de compreender, de entender, de interpretar, de relacionar, de manejar e 

de lidar com os entornos socioculturais que são utilizados pelos membros desses grupos. 

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

preciso respeito, solidariedade e cooperação 

(SCANDIUZZI, 2009). 

Assim, a abordagem Dialógica utiliza a abordagem 

êmica (conhecimento Local) para auxiliar na explicitação 

das concepções e das percepções internas sobre as práticas 

matemáticas cotidianas enquanto a abordagem ética 

(conhecimento Global) propicia um enquadramento 

teórico e determinístico dos efeitos da cultura sobre o 

desenvolvimento matemático presente nas práticas 

matemáticas locais. 

Logo, a proposta Dialógica se apresenta como um 

conceito alternativo no processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos matemáticos, pois possibilita um diálogo 

entre os conhecimentos ético (global-escolar) e êmico (local-cultural), contribuindo, assim, para a 

implementação de uma ação pedagógica da etnomodelagem em sala de aula. 

Nesse direcionamento, é importante dissertar sobre o significado dos etnomodelos como 

uma maneira de justificar a necessidade de sua elaboração, para que possamos entender e 

compreender o conhecimento matemático expresso nas mais diversas práticas culturais.  

Lembrete 

 
A glocalização considera os 

sistemas de conhecimento 

desenvolvidos localmente pelos 

membros de grupos culturais 

distintos, pois tem como objetivo 

o alcance global das ideias, 

procedimentos e práticas 

desenvolvidas localmente. Então, 

os sistemas de conhecimento local 

e global podem ser percebidos 

como processos inter-relacionados 

por meio da glocalização, que 

procura revitalizar e valorizar a 

identidade das culturas locais. 
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2.2.   Etnomodelos Êmicos, Éticos e Dialógicos 

 

 Na matemática acadêmica constantemente trabalhamos com a elaboração e a interpretação 

de modelos matemáticos, que são considerados, frequentemente, como um “conjunto de símbolos 

e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado” (BASSANEZI, 

2002, p. 20). 

No entanto, muitas vezes, esses modelos são elaborados considerando a sua relação com a 

Etnomatemática. Assim, os estudos mediados pelos conhecimentos culturais e/ou conhecimentos 

acadêmicos que, também são considerados como culturais, são denominados por Etnomodelos. 

 De acordo com o exposto no parágrafo anterior e, também, por meio da fundamentação 

teórica da Etnomodelagem, descreve-se a existência de três tipos Etnomodelos que são 

denominados de: Êmicos, Éticos e Dialógicos. 

 

2.2.1.   Etnomodelos Êmicos 

 

 Os etnomodelos êmicos podem ser considerados como representações que são 

desenvolvidas pelos próprios membros de grupos culturais específicos, pois estão baseados em 

concepções matemáticas enraizadas nos aspectos culturais desse grupo, como, por exemplo, a 

religião, as vestimentas, os ornamentos, a arquitetura, os artefatos culturais e os estilos de vida. 

 Assim, os etnomodelos êmicos descrevem as ideias, os procedimentos e as características 

matemáticas próprias dos membros de um determinado grupo cultural (ROSA; OREY, 2012). O 

desenvolvimento e a apresentação de etnomodelos êmicos podem contemplar distintas formas, 

podendo ser descrições como desenhos e esboços, representações artísticas ou escritas e também 

exposições retóricas explicativas e descritivas que apresentem ideias e/ou procedimentos 

matemáticos próprios de uma cultura. 

Com relação a esse aspecto, será apresentado, como exemplo, um etnomodelo êmico que 

foi produzido durante a condução do trabalho de campo de minha pesquisa. 
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 Na investigação que motivou o desenvolvimento desse produto 

educacional eu, o professor-pesquisador, juntamente com o meu 

orientador, elaboramos um conjunto de atividades que, em suas diversas 

etapas metodológicas, compreenderam uma entrevista e um seminário 

que foram conduzidos com um feirante. 

Em especial, durante a entrevista com esse profissional, 

emergiram diversos etnomodelos retóricos dentre os quais apresento um 

exemplo que está expresso retoricamente no quadro 1. 

 

Quadro 1: Trecho de um diálogo entre o professor-pesquisado 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 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. 

Lembrete 

 
As atividades serão 

detalhadamente 

apresentadas nas 

sugestões propostas 

no item 5 desse 

caderno de sugestões. 



 

19 | P á g i n a  

 

 

Etnomodelos como uma Ação Pedagógica: 

Sugestões para a Prática Docente em Sala 

de Aula 

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 vez 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 

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, com 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 que é esse sentimento seu 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? 

  

No trecho, destacado no quadro acima, se percebe a utilização de dois etnomodelos 

êmicos e distintos utilizados pelo feirante no cálculo de preço de uma mercadoria. Assim, apesar 
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de a situação problema ser a mesma, o feirante buscou encontrar uma maneira mais fácil para 

efetuar as operações que precisava para resolver a situação-problema proposta. 

Esse aspecto passível de adaptações é comum em Etnomatemática, pois de acordo com 

Monteiro (2004), a sua proposta de caráter mais filosófico, busca colocar em debate a produção, a 

validação, a valorização e a legitimação do conhecimento matemático desenvolvido em 

diferentes práticas sociais. 

 Outro fato, relevante que vocês, leitores, devem observar é a questão de posicionalidade 

do feirante, que surgiu durante a entrevista. Essa posicionalidade está explicita nesse trecho do 

diálogo, pois a entrevista foi realizada na residência do feirante e não na feira na qual trabalha. 

Assim, essa posicionalidade pode ter influenciado na elaboração mental de seus cálculos, 

pois o feirante se sentiu desconfortável com a sua demora nos cálculos, visto que no ambiente 

laboral da feira, esses cálculos são realizados de uma maneira rápida e segura.  

 Neste sentido, é relevante que os professores compreendam que a elaboração de 

etnomodelos e a utilização do conhecimento êmico em sala de aula sejam implementados para 

que os indivíduos pertencentes ao grupo cultural observado não se sintam constrangidos por 

motivo de insegurança ou pela dificuldade em expressarem o conhecimento matemático local por 

meio da elaboração de etnomodelos próprios de sua comunidade. 

É importante ressaltar que esses etnomodelos podem oferecer elementos culturais de 

grande importância para o ensino da matemática, pois, “o fenômeno modelado deve servir de 

pano de fundo ou motivação para o aprendizado de técnicas e conteúdos da própria matemática” 

(BASSANEZI, 2002, p. 38).  
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2.2.2.   Etnomodelos Éticos 

 

 Os etnomodelos éticos são representações matemáticas elaboradas de acordo com as 

concepções matemáticas dos observadores externos a um determinado grupo cultural. Nesse 

sentido, esses etnomodelos representam a maneira como os modeladores externos imaginam que 

os sistemas retirados da realidade local funcionam. 

Assim, os etnomodeladores éticos utilizam técnicas de comparação das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos com a utilização de 

categorias métricas comuns a sua cultura externa (ROSA; OREY, 2013). 

 Um exemplo de etnomodelo ético está relacionado com o desenvolvimento de um projeto 

denominado Trilha da Matemática
1
 que foi conduzido na cidade de Ouro Preto. Nesse projeto, a 

realização de uma caminhada pela Rua Alvarenga despertou uma discussão sobre o tipo curva 

geométrica que compõe a estrutura e o design do muro do Colégio Arquidiocesano (figura 2).  

 

Figura 2: Curvas no muro do Colégio Arquidiocesano 

 
Fonte: Rosa e Orey (2013) 

 

 

Durante a realização dessa trilha, a observação dos detalhes arquitetônicos do muro 

transformou-se em uma exploração matemática relacionada com exponenciais, parábolas e 

                                                 
1
Para informações sobre o projeto Trilha da Matemática, consultar: https://sites.google.com/site/trilhadeouropreto/. 
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catenárias, sendo que os alunos elaboraram etnomodelos que relacionaram as funções dessas 

curvas com os padrões matemáticos encontrados nesse muro (OREY; ROSA, 2013). 

Após o primeiro contato e interesse dos alunos em determinar a curva que modela o muro, 

os alunos iniciaram um processo de matematização por meio do qual puderam desenvolver 

diversas conjecturas que os conduziram para a elaboração de um etnomodelo exponecial, 

parabólico e catenário (figura 3). 

 

Figura 3: Representações dos etmodelos exponencial, parabólico e catenário 

 
Fonte: Rosa e Orey (2013) 

 
 

 Observando a figura 3, pode-se notar a representação de três etnomodelos éticos que 

modelaram as curvas do muro do colégio. Nesse sentido, as descrições das ideias, procedimentos 

e práticas expressas em termos matemáticos se tornaram significativas pela comunidade dos 

observadores (externos), que corroborou para um processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

e, também, reforçou a valorização do patrimônio cultural da cidade envolvido nessa atividade. 

 É relevante destacar que é necessário que a elaboração dos etnomodelos éticos esteja 

relacionada com os objetivos dos etnomodeladores externos ao descrever o contexto cultural, pois 

a reflexão e a validação dos etnomodelos propostos estão de acordo com as suas próprias 

concepções matemáticas. Por exemplo, a elaboração do modelo das curvas mostra que a intenção 
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do etnomodeladores foi determinar qual era a curva que melhor modelaria a situação estudada, 

mas que estava relacionada com as suas experiências escolares.  

 

2.2.3.   Etnomodelos Dialógicos 

 

A elaboração de etnomodelos dialógicos tem por objetivo oferecer uma visão geral 

(holística) da representação matemática dos fenômenos que são estudados em contextos culturais 

distintos. Nesse direcionamento, essa abordagem se fundamenta no argumento de que a 

compreensão geral da complexidade dos fenômenos matemáticos somente pode ser verificada no 

contexto do grupo cultural no qual esses fenômenos foram desenvolvidos. Essa compreensão 

deve ocorrer de maneira dialógica, simétrica e com alteridade entre o conhecimento local (êmico) 

e o global (ético). 

Assim, na elaboração do etnomodelo dialógico, a abordagem êmica propicia a 

compreensão da prática e a representação matemática a partir da observação da dinâmica cultural 

interna e local das relações dos membros do grupo cultural com o meio-ambiente no qual estão 

inseridos. Por outro lado, de uma maneira complementar, a abordagem ética proporciona um 

contraste transcultural, que emprega as perspectivas comparativas com a utilização de conceitos 

da matemática acadêmica. 

Como exemplificação de etnomodelos dialógicos, a figura 4 mostra a representação 

matemática relacionada com a construção do barril de vinho (BASSANEZI, 2002). A motivação 

da escolha desse tema é proveniente dos conhecimentos culturais relacionadas às técnicas 

preservadas pelos ancestrais dos produtores vinícolas que vieram para a Região Sul do Brasil 

como imigrantes italianos no início do século XX (BASSANEZI, 2002 apud ROSA; OREY, 

2014). 
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Figura 4: Barris (Pipas) de vinho 

 
Fonte: Bassanezi (2002, p. 48) 

 

As determinações do volume desses barris, que possuem medidas preestabelecidas e 

formato de tronco de cone, motivaram dialogicamente que os alunos, de um curso de 

especialização para professores, verificassem como os produtores de vinho cortam as ripas de 

madeira de modo a se encaixarem perfeitamente. 

Nesse sentido, os alunos buscaram saber quais eram as ideias e procedimentos 

matemáticos (esquemas geométricos) que os produtores de vinho herdaram de seus ancestrais 

para a construção desses barris (BASSANEZI, 2002). 

Dessa maneira, com a visita aos espaços culturais desses produtores, os alunos mediaram 

uma discussão dialógica, simétrica e com alteridade, por meio da qual os conhecimentos locais 

(êmicos) foram relacionados aos conhecimentos escolares (éticos) numa dinâmica cultural 

interacionista. 

Nessa perspectiva holística, os alunos determinaram o seguinte etnomodelo dialógico que 

aproxima o volume dos barris: 

         
                      (1) 

Esse etnomodelo dialógico caracteriza-se por conter elementos de caráter éticos e êmicos, 

por meio do qual as características éticas correspondem aos aspectos formais da matemática 
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acadêmica enquanto as características de caráter êmico estão presentes no conceito e 

interpretação do processo denominado de raio médio,   , que é definido como:  

 

   
     

 
, (onde r é o raio da tampa e R é o raio da base do barril (2) 

 

Assim, concomitante com a elaboração desse etnomodelo, os alunos se aprofundaram nos 

aspectos culturais da confecção desses barris. Nesse sentido, por meio de uma conversa com “Seu 

Joaquim”, um membro desse grupo cultural (BASSANEZI, 2002), os alunos tiveram acesso ao 

etnomodelo êmico utilizado como croqui para a construção desses barris (figura 5). 

Figura 5: Croqui utilizado na confecção de Barris 

 
Fonte: Bassanezi (2002, p. 48) 

 

Nesse croqui, que representa um etnomodelo êmico, a medida “L é a largura máxima da 

ripa, ℓ é a largura a ser determinada e  β é o ângulo de encaixe entre as ripas, que depende da 

largura inicial da aduela L e o volume requerido para o barril de vinho” (BASSANEZI, 2002 

apud ROSA; OREY, 2014, p. 48). Assim, tomando como base esse etnomodelo, os produtores de 

vinho constroem seus próprios barris. 

Dessa maneira, numa abordagem ética e comparativa, o volume do tronco do cone é dado 

pela fórmula: 
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                                                   (3) 

 

 Enquanto na abordagem êmica dos produtores de vinho, esse volume é representado pela 

expressão: 

                          
       

 
 
 
                                                 (4) 

 

Contudo, em termos comparativos, a equação (4) proporciona uma aproximação razoável 

para a equação (3), mostrando que o etnomodelo êmico desenvolvido tradicionalmente pelos 

produtores de vinho oferece um volume aproximado que satisfaz as necessidades práticas dos 

membros desse grupo cultural. 

Em concordância com a abordagem dialógica da etnomodelagem, Rosa e Orey (2014) 

argumentam que o desenvolvimento de pesquisas e investigações fundamentadas na 

complementaridade das abordagens éticas e êmicas permite um melhor entendimento e 

compreensão sobre os conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelo membro de grupos 

culturais distintos.  

 

3.      Re-significação de conceitos matemáticos 

  

 De maneira geral, o ato de dar significado está presente em diversas situações 

desenvolvidas no ambiente escolar. No entanto, proponho nesse produto educacional, a utilização 

do termo re-significar conceitos matemáticos, que é fundamental para uma melhor compreensão 

dos alunos quanto à importância do conhecimento matemático que utilizam em sala de aula. 

Nesse sentido, a re-significação de conceitos matemáticos pode permitir aos alunos o 

entendimento de uma determinada situação-problema por meio de perspectivas múltiplas, 

possibilitando o desenvolvimento de uma visão holística de seu papel no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. 

 Na asserção anterior, considero que a re-significação pode ser considerada como um 

processo de atribuição de novos significados que permite aos alunos um crescimento conceitual 
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que tem como objetivo o aprimoramento do assunto ou conteúdo estudado, pois 

etimologicamente, o prefixo re significa de novo ou novamente enquanto significa(ção) está 

relacionado com os conceitos atribuídos aos objetos, às normas e às regras. 

Por conseguinte, num sentido mais amplo, a re-significação pode ser concebida como um 

processo de construção de (novos) significados e (novas) interpretações sobre o que se realiza; 

sobre o que se diz e sobre o que se sabe. Esse processo, embora intersubjetivo, pode transformar 

as salas de aula de matemática em um espaço de troca, de partilha e de re-significação mútua de 

experiências, saberes, conhecimentos, vivências e práticas (JIMÉNEZ-ESPINOSA, 2002). 

 Nesse direcionamento, o processo de re-significação está relacionado com a abordagem 

dialógica da etnomodelagem, pois ambos os conceitos têm como ideal a compreensão dos 

diversos significados das representações matemáticas sobre as óticas holísticas. Assim, a re-

significação de saberes e práticas matemáticas pode ser entendida como um processo permanente 

de interação dialógica entre os diferentes conhecimentos matemáticos desenvolvidos no ambiente 

escolar e, também, no extraescolar. 

A re-significação também pode ser 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 outros saberes. 

Dessa maneira, o rigor dos conceitos matemáticos, como, por exemplo, funções; deve ser 

discutido de maneira crítica e reflexiva para que os alunos possam realizar as suas escolhas 

baseadas em parâmetros que lhes tragam significado. Por conseguinte, ao se tornarem explícitos, 

os conceitos podem ser re-significados a partir de um pensamento crítico diante do conhecimento 

que os alunos adquiriram sobre o tema estudado. 

 

 

4.      Sugestões para o desenvolvimento de etnomodelos em sala de aula 

 

 Nesse item, apresento algumas sugestões de atividades conduzidas por meio da 

etnomodelagem. Essas atividades foram as mesmas desenvolvidas em minha dissertação, porém, 
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acrescidas de algumas alterações para melhor adequá-las 

aos objetivos desse produto educacional.  

 Assim, no decorrer da apresentação das atividades 

vocês poderão observar as caixas de diálogos por meio das 

quais apresento Lembretes, Sugestões e Dicas que poderão 

auxiliá-los no desenvolvimento prático dessas tarefas.  

 Existe a necessidade de orientá-los que, em minha 

dissertação, os alunos participantes desenvolveram 

atividades de etnomodelagem, cujo objetivo estava 

relacionado com a re-significação dos conceitos de função. 

No entanto, tentarei, nesse produto educacional, 

orientá-los para a utilização dessas atividades em diversos 

outros conceitos, dependendo de sua criatividade, bem 

como a de seus alunos. 

 

4.1.      Sugestões de Atividades  

      

 Para uma melhor organização metodológica, é 

importante que os professores desenvolvam três blocos de 

atividades, que podem ser adaptados de acordo com as 

necessidades dos alunos: 

 Bloco I: Atividades Matemáticas Éticas. 

Anotações 
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 Bloco II: Atividades Matemáticas de Transição 

(Êmico/Ético). 

 Bloco III: Atividades Matemáticas Dialógicas. 

 Além disso, acrescento nesse produto todas as 

etapas que utilizei para direcionar o desenvolvimento 

de cada um desses blocos, como, por exemplo, os 

roteiros de Visita à Feira e, também, do Seminário. 

 

4.1.1. Bloco I - Atividades Matemáticas Éticas 

 

 Esse bloco está relacionado com as atividades 

curriculares elaboradas de acordo com os conteúdos 

acadêmicos, como, por exemplo, funções; que possuem 

conexão com as experiências vivenciadas pelos alunos na 

escola.  

Atividade 

O texto abaixo deverá ser proposto para os alunos: 

 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. Todos os ingredientes foram doados, 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 

Quilogramas 

 

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 

 

 

  

 

      

Anotações  
 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Sugestão 

 
As atividades desse 

bloco podem ser 

utilizadas como um 

diagnóstico para a 

determinação dos 

conhecimentos 

matemáticos prévios 

dos alunos. 
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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 resolver os exercícios abaixo, leia as seguintes as 

definições. 

 

Definição de Função 

Dados dois conjuntos A e B, ambos 

pertencentes a ℝ e não vazios, chama-se função de 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 considerada Crescente, se para 

quaisquer         pertencentes a um conjunto A, 

com       , implicar em um              , com 

               pertencentes a B. 

Uma função é considerada Decrescente, se para 

quaisquer, com       , implicar em um,         

     , com                pertencentes a    

Anotações 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________ 
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Definição de Função do 1º Grau 

Uma aplicação de A em B, com A e B pertencentes 

a ℝ, é uma função do 1º grau quando a cada elemento x ∈ A 

estiver associado um único elemento (y = ax + b; a ≠ 0) ∈ 

B. 

 

Definição de Função Constante 

Uma aplicação A em B, onde A e B pertencem a ℝ, 

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. 

________________________________________________

_______________________________________________. 

Anotações 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

__________________ 

Sugestão 

 
A questão (c) 

possibilita que os 

alunos reflitam sobre 

os conceitos 

matemáticos de 

função que estão 

sendo desenvolvidos 

e estudados em sala 

de aula. 
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(   ) Não. Explique. 

___________________________________________________

__________________________. 

e) Qual dessas grandezas é dependente e 

qual é independente? 

Explique._________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

___________________________. 

 

f) As grandezas apresentadas na questão (a) podem definir uma 

função crescente, decrescente ou constante? Justifique a 

resposta.____________________________________________

__________________________________________________. 

 

g) Você consegue definir uma relação 

(fórmula) que relacione número de 

quilogramas (x) de mandioca e o 

preço (y) a se pagar por quilo? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________. 

 

 

 

Anotações 

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Lembrete 

 
A definição de uma 

fórmula ou relação 

entre a massa e o 

preço pode ser 

apresentada de 

maneira retórica, ou 

seja, em linguagem 

verbal, pelos alunos. 

 

 

Dica 
 

É importante direcionar 

os alunos para 

perceberem a necessidade 

da linguagem simbólica 

da matemática na 

resolução das atividades 

propostas. No entanto, 

considere também a 

forma de representação 

matemática que os alunos 

apresentarem na resolução 

das atividades propostas 

em sala de aula. 
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h) Esboce (Desenhe) um gráfico que representa essa 

situação? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________. 

 

 

4.1.2. Roteiro de visita à feira 
 

Como uma tarefa complementar das atividades propostas no 

bloco I, eu, como professor-pesquisador, conduzi os alunos para a 

realização de uma excursão à uma feira livre. 

Como a feira livre funciona apenas aos domingos, a visita foi 

previamente agendada com o feirante e o seu roteiro foi elaborado. 

Contudo, para que essa visita foi realizada, solicitei uma 

autorização (Anexo I) dos responsáveis dos alunos para que 

pudessem participar dessa excursão.  

Anotações  

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_ 

Lembrete 

 
O Sistema de parcerias 

pode ser utilizado na 

excursão, pois possibilita 

um melhor 

monitoramento dos 

professores quanto à 

segurança dos alunos na 

feira. Assim, esse sistema 

consiste em dividir os 

alunos em duplas, trios e 

grupos para que um(a) 

aluno(a) seja responsável 

pela segurança do(a) 

outro(a). 
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Assim, ao chegarem à feira, propus aos alunos 

que se deslocassem na feira livre em um sistema de 

parcerias. 

Para viabilizar e 

auxiliar o processo de coleta de 

informações, os alunos 

receberam um caderno de 

anotação para o registro de suas 

dúvidas e informações 

relevantes com relação às 

práticas laborais do feirante. 

Posteriormente, esse 

caderno foi utilizado pelos 

alunos no desenvolvimento dos blocos II e III de 

atividades.                          

É relevante destacar 

que a utilização de um 

caderno de anotações ou outro 

instrumento similar permite 

que os alunos vivenciem 

experiências novas, pois 

poderão assumir o papel de 

antropólogos em uma 

observação do tipo 

etnográfica. 

Lembrete 
 
A pesquisa do tipo 

etnográfica se caracteriza, 

fundamentalmente pelo 

contato direto dos 

professores e alunos com a 

situação-problema proposta, 

possibilitando a 

reconstrução dos processos 

e as relações que 

configuram a experiência 

escolar diária (ANDRÉ, 

1995). 

Sugestão 
 

É importante que os 

professores 

providenciem um 

caderno de anotações, 

uma prancheta ou uma 

folha pautada para que os 

alunos possam anotar as 

observações realizadas 

na feira ou no local de 

preferência para essa 

visita. 

Anotações 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 
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Com relação à parte prática da observação, existe a 

necessidade de que os alunos explorem as práticas de 

comercialização do feirante ou 

de qualquer outro profissional 

escolhido para estudo. 

Assim, os alunos têm a 

oportunidade de dialogar com o 

feirante, perguntando e 

esclarecendo dúvidas sobre as 

diversas práticas laborais que 

são desenvolvidas na feira ou em 

qualquer outro local de 

investigação, principalmente com relação aos instrumentos 

de pesagem das mercadorias comercializadas, como, por 

exemplo, as balanças mecânicas (figura 6) ou digitais. 

 

Figura 6: Balança mecânica 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

Nesse sentido, diversas discussões podem ser 

realizadas e, consequentemente, registradas no caderno de 

anotações sobre as práticas laborais do feirante.  

Anotações 
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_______ 

Dica 

 
É importante que os 

alunos discutam com o 

feirante sobre a 

operacionalização da 

balança mecânica (figura 

6) ou qualquer outro 

instrumento utilizado para 

a pesagem das 

mercadorias 

comercializadas na feira. 
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Dessa maneira, durante a coleta dos dados 

(informações) pelos alunos, existe a necessidade de que os 

professores os direcionem para a observação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos relacionados com as diversas 

formas de comercialização de mercadorias pelo feirante. 

Essas informações são de 

grande relevância, pois o 

desenvolvimento do conhecimento 

êmico deve ser vivenciado pelos alunos 

de uma maneira dialógica em 

conjunção com o conhecimento ético 

acadêmico relacionado com a 

conceituação de função, possibilitando, 

assim, a elaboração de etnomodelos 

dialógicos (figura 7). 

 

 

 

Figura 7: Etnomodelo Dialógico desenvolvido pelos alunos 

 
Fonte: (Cortes, 2017) 

 

Lembrete 

 
Solicite que os alunos 

observem os diversos 

tipos de embalagens, 

o nome e o preço das 

mercadorias e, 

também, os descontos 

efetuados pelo 

feirante. 

Anotações 

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 
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Esse etnomodelo dialógico se mostrou relevante, em minha pesquisa, pelo fato de não 

estar previsto o desenvolvimento de gráficos discretos. 

Assim por motivos êmicos relacionados com as diversas formas de comercialização de 

mercadorias sugeridas pelo feirante, os alunos desenvolveram um gráfico linear não contínuo, 

discreto, transcendendo os conceitos éticos de função estudados no currículo matemático. 

 

4.1.3. Bloco II - Atividades Matemáticas de Transição (Ético/Êmico) 

 

Esse bloco de atividades está relacionado com a 

compreensão, a resolução e a interpretação dos 

conhecimentos matemáticos de acordo com uma perspectiva 

transitória entre o conhecimento Ético e o Êmico. 

Assim, vocês poderão utilizar esse bloco de 

atividades como uma pré-análise dos conhecimentos êmicos 

que foram ou não adicionados aos conhecimentos éticos 

escolares dos alunos. 

Logo, apesar da similaridade desse bloco como o 

bloco I, o sentido didático/pedagógico dessa etapa é verificar 

as possíveis variáveis culturais que foram inseridas nos 

modelos que são desenvolvidos pelos alunos. 

 

Atividade 

 

Para o desenvolvimento dessa atividade, apresentar o 

texto abaixo para os alunos. 

Nessa etapa do trabalho, você já realizou a visita à 

feira. Com o seu conhecimento matemático escolar e os 

conhecimentos adquiridos nessa 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 

Anotações 

___________ 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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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 

 

1a) Qual mercadoria você escolheu? Qual o motivo levou 

você escolher esta mercadoria? 

Explique?_______________________________________

______________________________________________. 

 

1b) Qual é o preço e a forma de venda que você acredita 

ser melhor? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________

_______________________________________________  

______________________________________________. 

 

1c) 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? 

Anotações 

________________

________________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________. 

 

1d) Esboce o gráfico de seu modelo de venda? 

 

 

2a) Baseando-se na visita que você fez à feira, foi 

possível verificar como o feirante desenvolvia as suas 

práticas de comercialização de frutas, legumes e 

verduras?  

(   ) Sim. Explique sua resposta. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________. 

Anotações 
 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 
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(   ) Não . Explique sua resposta.__________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________. 

2b) Explique como essa prática específica, desenvolvida 

pelo feirante, se relaciona com o conteúdo de função 

estudado na escola._______________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________. 

 

4.1.4. Roteiro do Seminário 

 

 Em complemento à atividade de excursão à feira e 

as atividades que compõe o bloco II, é importante elaborar 

um roteiro para o desenvolvimento de um seminário com o 

feirante, que tem como objetivo propiciar a troca de 

informações e experiências com os alunos. 

 Essa abordagem é relevante para que as práticas do 

feirante sejam observadas das atividades que forem 

realizadas nesse ambiente dialógico. 

Dessa maneira, as dúvidas e as perguntas referentes 

às práticas laborais do feirante devem ser esclarecidas e 

registradas no caderno de anotações, servindo, assim, como 

material de apoio para o desenvolvimento das atividades do 

bloco III. 

Anotações 

___________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_____ 
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 Por fim, busca-se, por 

meio desse segundo bloco de 

atividades, que os alunos 

estabeleçam conjecturas e 

desenvolvam re-significações 

sobre os conceitos matemáticos 

de funções que podem se 

manifestar nas práticas laborais 

do feirante. 

 

 

 

Roteiro 

 

O roteiro desenvolvido para 

o seminário pode servir como um 

direcionamento para a condução 

do seminário. 

A seguir, apresento um 

roteiro para a condução do 

seminário em sala de aula. 

1. Apresentar o feirante para 

os alunos e vice-versa. 

2. Agradecer a todo(a)s pela participação. 

3. Possibilitar um diálogo harmonioso entre o feirante 

ou convidados e os alunos para possibilitar a 

participação de todos para que tenham oportunidades 

iguais de fala. 

Anotações 

_____________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_____ 

Sugestão 
 

É importante que sejam 

observadas as 

similaridades entre as 

atividades desse bloco com 

aquelas apresentadas nos 

blocos I e II, que foram 

desenvolvidas para auxiliar 

os professores no processo 

de comparação e avaliação 

dos possíveis conceitos re-

significados pelos alunos. 

 

Dica 
 

Criar um ambiente 

aconchegante e 

harmonioso para a 

realização do seminário 

com o objetivo de dar 

tranquilidade para o 

feirante e/ou convidados 

para que se sintam 

confortáveis para  que 

possam dialogar com os 

alunos. 
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4. Promover a 

participação de todos os 

alunos, mediando a 

introdução dos assuntos a 

serem discutidos. 

5. Se necessário, 

reformule as perguntas 

e/ou respostas dos alunos e 

do feirante a fim de buscar 

uma melhor compreensão 

das informações disponibilizadas no seminário. 

6. Utilize a lousa como representação de ideias ou 

assuntos que possam vir a surgir durante a realização 

do seminário. 

7. Como conclusão, agradeça mais uma vez a 

participação de todos (alunos, feirante, ou convidados) 

na realização dessa atividade. 

 

4.1.5. Bloco III - Atividades Matemáticas 

Dialógicas 

 

 Esse bloco de atividades 

está relacionado com a 

elaboração, a interpretação e a 

discussão de possíveis 

etnomodelos dialógicos. 

Para o desenvolvimento 

desses etnomodelos, os alunos 

têm a oportunidade de 

Anotações 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Sugestão 
 

De maneira 

didática/pedagógica, 

as  atividades desse 

bloco também podem 

ser utilizadas como 

um critério de 

avaliação somativa 

dos alunos. 

 

Sugestão 
 

Criar condições para que os 

alunos  se recordem sobre 

fatos curiosos e 

interessantes que 

presenciaram durante a 

visita à feira, como, por 

exemplo, a utilização da 

balança mecânica na 

pesagem dos produtos , 

bem como as diversas 

formas de venda dos 

produtos. 
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discutirem, 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 é o de conectar as experiências escolares 

dos alunos com aquelas do cotidiano do feirante, 

direcionando-os para re-significarem os conceitos de 

funções ou dos conteúdos matemáticos estudados. 

Nesse sentido, é importante que os professores  

acompanhem a elaboração dos etnomodelos éticos, 

êmicos e dialógicos para que possam verificar o 

avanço dos alunos no desenvolvimento dos conceitos 

estudados. 

 

 Atividade 

 

Para o desenvolvimento dessa atividade, 

apresentar o texto abaixo para os alunos. 

 Nessa etapa da atividade 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 

nessa fase, responda: 

 

 

 

 

 

 

Anotações 
 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 
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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 

 

1a) Qual é a mercadoria que você 

escolheu? A sua escolha foi motivada 

ou não pela visita a feira e/ou o 

seminário? Explique a sua 

resposta._______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

__________________. 

 

 

1b) Escolha uma forma de venda, que 

você acredita ser mais rentável. Explique a sua resposta. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________. 

 

1c) 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?_________________________________

______________________________________________

Anotações 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Dica 

 
Apesar das questões 

solicitarem a 

explicação das 

respostas, muitos 

alunos não a 

apresentam. Sugiro 

que oriente os alunos 

sobre a necessidade de  

apresentarem essa 

explicação. 
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________. 

 

 

1d) Faça uma tabela apresentando o Domínio (D) e a 

Imagem (Im) da função que você elaborou: 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

1e) Esboce o gráfico de seu modelo de venda? 

 

 

2) Na figura 8, está representada a balança utilizada pelo 

feirante enquanto pratica as suas atividades laborais, ou 

seja, cotidianas. Com base na visita a feira e/ou 

seminário com o feirante elabore uma pergunta ou um 

questionamento matemático que esteja relacionado com 

os cálculos possíveis de se realizar com essa balança.  

Anotações 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 



                    
  

46 | P á g i n a  

 

 
Etnomodelos como uma Ação Pedagógica: 

Sugestões para a Prática Docente em Sala de 

Aula 

Figura 8: Balança mecânica 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

2a) Faça sua pergunta aqui:________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

2b) Agora, responda a pergunta que você 

elaborou:________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

2c) Ainda observando a balança, responda: Você acredita 

que o conceito de função está presente no funcionamento da 

balança? Explique sua resposta: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

Esses blocos de atividades, em conjunto com a 

entrevista com o feirante e a visita à feira, têm como 

Anotações  

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____ 
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objetivo facilitar a elaboração e a interpretação de etnomodelos éticos e êmicos. 

Posteriormente, após a realização do seminário, é importante que seja oportunizado para 

os alunos, o desenvolvimento de etnomodelos dialógicos com base nas atividades propostas no 

terceiro bloco. 

 

5.      Recado para os Professores 

 

 Em muitos momentos de nossas vidas nos deparamos com adversidades nas quais 

acreditamos serem intransponíveis, no entanto, com muita dedicação e perseverança conseguimos 

vencê-las. 

Na educação, em sala de aula, não é diferente, pois diversas situações cotidianas 

relacionadas ou não com a prática didática nos direcionam para a elaboração ou a buscar de 

outras formas de mediar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos.  

 Assim, um dos principais objetivos desse produto educacional é oferecer para vocês, 

professores, uma possibilidade de expandir os seus recursos didáticos/pedagógicos, mobilizando 

a sua criatividade, bem como a de seus alunos, para que possam desenvolver uma prática 

pedagógica diferenciada e inovadora. 

Nesse sentido, como vocês podem observar por meio da leitura desse texto e das 

sugestões de atividades propostas, busquei o desenvolvimento de um caderno de sugestões que, 

acredito ser relevante, pois possibilita que os alunos interajam com outras culturas em busca de 

construção de seu conhecimento matemático. 

 Logo, essa busca de construção de conhecimento matemática foi direcionada pelas 

sugestões de atividades de Etnomodelagem, onde foram privilegiados o desenvolvimento de 

Etnomodelos de natureza Ética, Êmica e Dialógica. Embora, essas sugestões tenham sido 

elaboradas para atender os objetivos metodológicos de minha pesquisa, todos os procedimentos 

podem ser facilmente adaptados para o desenvolvimento de outros conceitos, como, por exemplo, 

aritmética, álgebra e geometria, pois apresento nesse documento uma descrição detalhada das 

atividades propostas nesse produto educacional. 
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Por conseguinte, é importante que vocês, professores, compreendam a essência básica que 

fundamenta cada Etnomodelo, pois dessa maneira vocês poderão orientar os seus alunos quanto 

ao desenvolvimento de suas representações matemáticas dos conteúdos propostos em sala de 

aula. 

 Outro aspecto que deve ser concebido no desenvolvimento desse produto educacional é o 

de compreender a importância que os conhecimentos culturais têm para o desenvolvimento da 

matemática escolar. Essa compreensão deve propiciar aos alunos a vivencia e o respeito mútuo 

com relação à cultura dos outros, levando-os a compreender que a matemática cotidiana e a 

escolar são complementares em uma dinâmica interacionista e dialógica, sem que haja imposição 

de um conhecimento sobre o outro, mas sim uma complementação de saberes. 

De acordo com Rosa e Orey (2010), uma abordagem dialógica no currículo escolar inclui 

o reconhecimento de outras epistemologias e da natureza holística e integrada do conhecimento 

matemático dos membros dos grupos culturais distintos, que são encontrados em muitas escolas. 

Um currículo baseado na perspectiva da etnomodelagem providencia uma base teórica para a 

aprendizagem, que utiliza os diversos elementos culturais dos membros desses grupos culturais 

na ação pedagógica para o ensino da matemática por meio da elaboração de atividades êmica, 

éticas e dialógicas. 

Assim, espero que as atividades aqui propostas possam ser utilizadas por vocês durante o 

planejamento de suas aulas, motivando-os e realimentando a sua esperança sobre a importância 

da Educação Matemática Brasileira.  

 

Um abraço de seu amigo... 

 

Diego Pereira de Oliveira Cortes 
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ANEXO I 

 

 

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 das atividades
2
 escolares da 

disciplina de matemática. 

A excursão será realizada no dia _____ de _________________ de 20__ e o transporte dos 

alunos será realizado por uma empresa de viagem contratada pelo(a) professor(a). 

Neste sentido, solicitamos a sua autorização para que o seu(sua) filho(a) possa participar dessa 

excursão. 

Qualquer informação poderá ser solicitada pelos telefones: Fixo (XX) XXXX-XXXX e Cel. 

(XX) 9 XXXX-XXXX – (Operadora). 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________________________ 

Professor(a) 

 

                                                 
2
Esse termo de autorização foi adaptado de minha dissertação. Para ter acesso ao termo original acesse: 

http://www.ppgedmat.ufop.br/index.php/producao/produtos. 
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Para ser preenchido pelos pais: 

 

Eu, _________________________________________________, pai do(a) aluno(a), autorizo o 

meu filho(a) a participar desta atividade que compõe o processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos matemáticos. 

 

Eu, _________________________________________________, mãe do(a) aluno(a), autorizo o 

meu filho(a) a participar desta atividade que compõe o processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos matemáticos. 

 

___________________ , ___ de __________ de 20__. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis 
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