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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida com dois pesquisadores nacionais e três internacionais, que 

investigam sobre a temática relacionada com as Trilhas de Matemática e, também, com seis 

ex-alunos de uma disciplina de Etnomatemática que foi oferecida em um Mestrado 

Profissional em Educação Matemática. Todos esses participantes tiveram experiências com a 

sua participação em Trilhas de Matemática. Um dos principais objetivos desse estudo foi 

identificar os conceitos matemáticos e geométricos locais que são relevantes para o 

desenvolvimento da conscientização e da valorização dos procedimentos e práticas 

matemáticas que emergem de contextos socioculturais diversos por meio do desenvolvimento 

das Trilhas de Matemática conforme a perspectiva desses participantes. Além disso, esse 

estudo também possibilitou a compreensão da contribuição do Programa Etnomatemática e de 

sua conexão com a Modelagem Matemática em sua perspectiva sociocultural por meio da 

Etnomodelagem no contexto das Trilhas de Matemática. Nesse sentido, a dialogicidade entre 

essas bases teóricas possibilitou o entendimento sobre os processos matemáticos e 

geométricos desenvolvidos pelos membros inseridos em sua própria realidade de uma 

maneira holística. Desse modo, a seguinte questão de investigação foi elaborada: Como a 

perspectiva de pesquisadores e participantes de trilhas de matemática podem contribuir para 

o desenvolvimento de atividades de modelagem matemática em uma perspectiva 

etnomatemática por meio da etnomodelagem? Para fundamentar essa pesquisa, os suportes 

teóricos da Etnomatemática, da Modelagem Matemática, da Etnomodelagem e das Trilhas de 

Matemática foram utilizados em sua realização. A coleta de dados foi realizada por meio de 

um questionário, cinco entrevistas semiestruturadas, um grupo focal, e, também, pelas 

anotações no diário de campo da professora-pesquisadora. A análise dos dados e a 

interpretação dos resultados foi realizada de acordo com o design metodológico adaptado da 

Teoria Fundamentada nos Dados, por meio das codificações aberta e axial, que 

possibilitaram, respectivamente, a identificação dos códigos preliminares e das categorias 

conceituais. Os resultados dessa pesquisa mostraram que existe a necessidade de que os 

membros da comunidade escolar desenvolvam ação pedagógica diferenciada para que os 

alunos possam entender que os conhecimentos escolares matemático e geométrico estão 

relacionados com aspectos socioculturais das comunidades locais. Por fim, elaborou-se um 

produto educacional, no formato de um caderno de sugestões, cuja proposta principal foi a 
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elaboração de atividades pedagógicas baseadas na realidade sociocultural dos estudantes, 

contextualizadas na cidade de Ouro Preto por meio da realização de Trilhas de Matemática. 

Palavras-chave: Etnomatemática; Etnomodelagem, Modelagem Matemática; Teoria 

Fundamentada nos Dados, Trilhas de Matemática 



10 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research was developed with input from two national and three international researchers, 

who investigate the theme related to the Math Trails and also with six former students of an 

ethnomathematics course that was offered in a Mathematics Education Master’s degree 

program. All of these participants had experiences with Math Trails. One of the main 

objectives of this study was to identify local mathematical and geometric concepts that are 

relevant to the development of awareness and appreciation of mathematical procedures and 

practices that emerge from different sociocultural contexts through the development of math 

trails according to the perspective of these participants. In addition, this study also made it 

possible to understand the contribution of the Ethnomathematics Program and its connection 

with mathematical modelling in its sociocultural perspective through ethnomodelling in the 

context of Math Trails. In this sense, the dialogicity between these theoretical bases enabled 

the understanding of the mathematical and geometric processes developed by the members 

inserted in their own reality in a holistic way. In this way, the following research question was 

elaborated: How can the perspective of researchers and participants of math trails can 

contribute to the development of mathematical modeling activities in an ethnomathematics 

perspective through ethnomodelling? To support this research, theoretical supports of 

ethnomathematics, mathematical modelling, ethnomodelling and math trails were used in its 

realization. Data collection was carried out through one questionnaire, five semi-structured 

interviews, one focus group, and also through the notes in the teacher-researcher's field diary. 

The data analysis and the interpretation of results of this study were conducted according to a 

methodological design adapted from the Grounded Theory, through the open and axial 

codifications, which made it possible, respectively, to identify the preliminary codes and 

conceptual categories. The results of this research showed that there is a need for members of 

the school community to develop differentiated pedagogical actions so that students can 

understand that mathematical and geometric knowledge is related to the sociocultural aspects 

of local communities. Finally, an educational product was developed, in the form of a book of 

suggestions, whose main proposal was the development of pedagogical activities based on the 

sociocultural reality of students, contextualized for the city of Ouro Preto through the 

realization of math trails. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À TRILHA DE MATEMÁTICA POR MEIO DO 

PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA 

 

O interesse da professora-pesquisadora1 pelas discussões de temas relacionados com a 

Educação Matemática surgiu durante a sua graduação em Licenciatura Plena em Matemática, 

cursada no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), de 2012 a 2016. 

Desde o primeiro ano de sua graduação, a professora-pesquisadora teve a oportunidade 

de atuar como professora contratada de Matemática para os anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em uma escola estadual de Belo Horizonte, sendo que essa 

experiência garantiu a certeza de continuar com essa carreira profissional. 

Nos anos de 2014 e 2015, a professora-pesquisadora participou, voluntariamente, 

como professora de Matemática no PRÉ ENEM, um projeto de extensão desenvolvido pela 

Faculdade de Educação do Uni-BH, sendo que, no ano 2015, também iniciou um estágio na 

Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (ASSPROM). 

Essa experiência possibilitou que a professora-pesquisadora tivesse a oportunidade de 

conhecer o Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio de seu supervisor que cursava esse programa e que 

realizava uma pesquisa sobre a Etnomatemática e a Educação Financeira para Surdos. 

Então, em contato com o seu supervisor, a professora-pesquisadora obteve mais 

informações sobre a Etnomatemática como uma tendência de pesquisa, aprendizagem e 

ensino em Educação Matemática. Esse fato despertou o seu interesse por essa área de 

pesquisa, motivando-a na realização de um estudo com um grupo de alunos provenientes da 

zona rural, pois é um contexto sociocultural diferente do urbano e do campo 

Esse contexto possibilitou que a professora-pesquisadora percebesse, através de 

conversas informais e, também, através de sua prática docente, as diferentes perspectivas dos 

adolescentes da zona rural com relação ao conhecimento matemático. Ressalta-se que o 

 

1É importante ressaltar que, nesse estudo, o termo professora-pesquisadora é utilizado para se referir à autora 

dessa dissertação, pois o seu objetivo é refletir sobre as questões relativas ao desenvolvimento de sua prática 

pedagógica em contextos escolares e extraescolares, visando aprimorá-la no cotidiano do exercício de sua 

docência. Desse modo, a professora-pesquisadora considera a sua prática docente, que se fundamenta nos 

saberes e fazeres que emergem nos ambientes: escolar e extraescolar por meio de sua ação crítica e reflexiva 

sobre os conteúdos matemáticos a serem ensinados em sala de aula. 
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interesse da professora-pesquisadora para realizar a sua pesquisa na zona rural foi motivado 

pelas viagens periódicas que realizava para essa região. 

Nesse direcionamento, em seu Trabalho de Conclusão de Curso da graduação (TCC), 

da graduação, intitulado Um Olhar sobre a Possível Contribuição da Etnomatemática no 

Ensino da Matemática para Alunos de uma Escola da Cidade de Piracema na Zona Rural de 

Minas Gerais, a professora-pesquisadora investigou a possível contribuição da 

Etnomatemática para o desenvolvimento de uma prática pedagógica diferenciada para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, em uma escola municipal localizada na 

zona rural da cidade de Piracema, em Minas Gerais. 

Dessa maneira, os resultados obtidos em sua pesquisa qualitativa (etnográfica) 

possibilitaram que a professora-pesquisadora concluísse sobre a existência da carência dos 

alunos referente à associação do conhecimento matemático que adquiriram tacitamente2 fora 

do ambiente escolar com os conteúdos matemáticos que são ensinados nas aulas de 

matemática. 

Essas perspectivas possibilitaram que a professora-pesquisadora refletisse sobre as 

possíveis adequações nas metodologias utilizadas nas aulas de matemática para esses alunos, 

que configuram um grupo cultural especifico. Assim, no ano de 2018, alguns fatores 

direcionaram a professora-pesquisadora para cursar o Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP: 

a) Motivação de uma palestra promovida pela escola onde a professora-pesquisadora 

leciona Matemática para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, da rede 

particular de Belo Horizonte, sobre as novas mudanças na Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC  (BRASIL, 2019). 

 

2O conhecimento matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os conceitos 

matemáticos adquiridos fora da escola e se apropriam das experiências matemáticas cotidianas, relacionando-as 

com as próprias vivências, crenças e valores culturais. Os principais componentes do conhecimento tácito são o 

simbolismo e a linguagem matemática, os métodos, as operações simbólicas, as estratégias, os procedimentos e 

as técnicas que, frequentemente, são aplicáveis na resolução de problemas. Esse conhecimento pode ser 

explicitamente comunicado, representado e demonstrado com a utilização de uma linguagem matemática 

simbólica, estruturada e sistematizada por meio da resolução de problemas e da elaboração de modelos 

matemáticos. Assim, esse conhecimento está embebido na experiência pessoal, sendo subjetivo, contextualizado 

e análogo, pois 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, 2012a). 
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b) Incômodo com os resultados obtidos na pesquisa de campo do TCC sobre a 

Matemática que se apresenta camuflada3 no cotidiano, sem que os membros de 

grupos culturais distintos percebam a sua importância como um instrumento da 

compreensão do mundo. 

c) Estímulo pela agregação teórica adquirida com as trocas de experiências com 

colegas egressos do Programa de Mestrado Profissional da UFOP. 

d) Oportunidade de cursar duas disciplinas isoladas nesse programa na UFOP, em 

2018. 

Então, após essas considerações, em 2019, a aprovação e ingresso da professora-

pesquisadora no processo seletivo do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da 

UFOP, essa profissional teve a oportunidade de cursar a disciplina Etnomatemática e os 

aspectos culturais da Matemática, com os professores Daniel Clark Orey e Milton Rosa, na 

qual estudava os aspectos históricos e os pressupostos do Programa Etnomatemática. 

Consequentemente, a professora-pesquisadora estudou, pesquisou e participo de 

algumas Trilhas de Matemática na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, durante a condução 

desse curso. Desse modo, a participação nessas trilhas possibilitou que essa profissional se 

motivasse pelo estudo do tema, devido à possibilidade de estudar a temática referente às 

Trilhas de Matemática4, contudo, enraizada nas perspectivas da Etnomatemática e da 

Etnomodelagem. 

Essa possibilidade também estava relacionada com a elaboração de um produto 

educacional que pudesse oferecer uma contribuição cientifica e pedagógica para os 

professores, educadores e interessados nessa temática, que tem como objetivo trilhar 

caminhos diferenciados para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Esses caminhos diferenciados que foram propostos no produto educacional podem ser 

definidos como as Trilhas de Matemática (Math Trails), que estão relacionadas com uma 

ação pedagógica que visa direcionar os professores e alunos para a realização de uma ação 

 

3
Em seus estudos, Gerdes (1985) discutiu sobre o estudo de um conhecimento matemático escondido ou 

congelado e, no caso desse estudo, camuflado, que pode ser reconstruído ao descongelar, revelar ou desvendar 

um pensamento matemático que se encontra presente nas técnicas, procedimentos e práticas matemáticas 

desenvolvidas localmente. 
4
Nesse estudo, a perspectiva adotada pela professora-pesquisadora para as Trilhas de Matemática está 

relacionada com o seu entendimento holístico que focaliza a abordagem sociocultural da Modelagem 

Matemática, diferenciando das trilhas realizadas na Europa, que estão relacionadas com o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos escolares/acadêmicos desvinculados dos contextos sociocultural. 
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pedagógica fora das salas de aulas, para que possam criar situações-problema enfrentadas no 

cotidiano e no âmbito escolar, que estão baseadas nos fenômenos presentes na vida diária de 

suas comunidades. 

Nesse contexto, Rosa (2010a) afirma que a Etnomatemática tem como um dos seus 

principais objetivos a valorização e a conscientização do saber/fazer matemático em 

diferentes sociedades glocalizadas5 e, também, com relação ao papel da matemática nas 

comunidades nas quais os alunos estão inseridos, para que possam compreender sistemas 

matemáticos alternativos que possuem outras lógicas, cosmologias e visões de mundo. 

Assim, a experiência docente da professora-pesquisadora a direcionou para o campo 

investigativo da Etnomatemática, pois de acordo com Rosa e Orey (2018), possibilita aos 

professores e alunos a realização de atividades fora das salas de aula. 

Consequentemente, a matemática se torna mais próxima dos contextos: social, cultural 

e ambiental, pois tem como objetivo revelar um conhecimento matemático camuflado em sua 

realidade, possibilitando a construção de uma ponte entre o conhecimento particular (local, 

específico) de suas comunidades com o conhecimento acadêmico (global e universal) das 

instituições de ensino. 

É importante ressaltar que, com a utilização dos pressupostos do Programa 

Etnomatemática é possível realizar essa relação, pois o: 

(...) enfoque da Etnomatemática para a matemática é de implementar a sua 

utilização nas escolas, proporcionando aos alunos uma vivência que somente 

faça sentido se eles estiverem em seu ambiente natural e cultural; criar 

situações variadas que possam despertar e aguçar o interesse e a curiosidade 

que os alunos possuem naturalmente, para tornar a matemática agradável de 

ser aprendida, tendo como objetivo conectar a matemática ensinada nas 

escolas com a matemática presente em seus cotidianos (D’AMBROSIO, 

1993, p. 27). 

 

De acordo com Bishop (1994) e Rosa e Orey (2006), os pressupostos da 

Etnomatemática estão relacionados com: 

a) O conhecimento matemático em culturas tradicionais: esta investigação possui 

uma abordagem antropológica, dando ênfase aos conhecimentos e práticas 

experimentadas no cotidiano de diferentes culturas. Nestes estudos, a linguagem, 

 

5Nas sociedades glocalizadas há o desenvolvimento de processos interativos e dialógicos ativos, nos quais há 

uma negociação contínua entre o conhecimento matemático, científico e tecnológico local e global através do 

dinamismo cultural entre os membros de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2016). 
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os valores e os hábitos dos grupos sociais são muito significativos, pois não fazem 

parte da cultura artificial destes grupos. 

b) Conhecimento matemático nas sociedades não-ocidentais: esta é uma investigação 

histórica que se baseia em valores históricos e que se fundamenta no estudo de 

documentos antigos, não nas práticas matemáticas de cada grupo cultural. A 

prática investigatória nesta abordagem tem uma preocupação em contrastar as 

informações coletadas nos documentos pesquisados com a prática atual de cada 

grupo. 

c) Conhecimentos matemáticos de diversos grupos numa sociedade: esta é uma 

investigação com uma ênfase social e psicológica. Nesta perspectiva, o 

conhecimento matemático é construído socialmente pelos grupos culturais que 

estão envolvidos em práticas matemáticas específicas. 

Nesse direcionamento, quando se compreende os sistemas matemáticos utilizados 

pelos membros de grupos culturais distintos, é possível entender as suas práticas sociais, 

matemáticas, científicas, políticas, econômicas, históricas e arquitetônicas (ROSA; OREY, 

2015). 

Desse modo, o Programa Etnomatemática favorece aproximação da realidade 

sociocultural dos alunos de seu cotidiano acadêmico, permitindo novas possibilidades de 

interação entre os estudantes e a comunidade escolar visando despertar o interesse dos alunos 

para compreender o papel da matemática em sua realidade. 

Para a abordagem, discussões e implementação do Programa Etnomatemática na 

perspectiva na ação pedagógica, de acordo com Eglash (2002) e Rosa e Orey (2006), podem 

ser organizadas quatro abordagens: 

1. Temas profundamente ligados ao cotidiano de cada grupo social: quando 

examinadas em seu contexto social, as práticas matemáticas dos grupos sociais não 

são triviais ou ocasionais, pois elas refletem os temas que estão profundamente 

ligados ao cotidiano de cada grupo. Estes temas fornecem uma estrutura 

harmoniosa e coerente para entender e compreender os mais importantes sistemas 

de conhecimento, acumulados em cada grupo social. 

2. Representações anti-primitivistas: através da divulgação de práticas matemáticas 

sofisticadas, a Etnomatemática desafia diretamente os estereótipos mais 

prejudiciais aos membros de grupos étnicos minoritários. Desse modo, a 
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Etnomatemática propõe um desafio importante para combater a percepção 

primitivista de que as sociedades locais somente desenvolvem tecnologias 

simplistas e primitivas. 

3. Tradução e modelagem: frequentemente os desenhos indígenas são simplesmente 

analisados sob o ponto de vista ocidental, isto é, a aplicação de classificações 

simétricas da cristalografia para os padrões geométricos encontrados nos tecidos 

indígenas. A Etnomatemática, em contraste, utiliza as relações entre as práticas 

matemáticas indígenas e os conceitos matemáticos que estão presentes nos 

desenhos desses tecidos. Assim, a Etnomatemática utiliza a modelagem como uma 

ferramenta que possibilita a tradução do sistema de conhecimento local para a 

matemática acadêmica. Esse aspecto é crucial para propiciar aos alunos 

pertencentes a um grupo étnico minoritário o senso de domínio cultural da 

matemática. 

4. Dinamismo cultural: essa abordagem evidencia que, para que uma prática 

matemática local seja valorizada é essencial que se oponha ao primitivismo6 para 

evitar o estereótipo de que os membros de grupos culturais locais são povos 

historicamente isolados do mundo atual. Dessa maneira, a Etnomatemática inclui 

as práticas matemáticas que também estão baseadas nos conhecimentos 

vernaculares7 dos descendentes de cada grupo social. Por conseguinte, é 

importante a inclusão de sistemas de conhecimento: local, nativo e específico, no 

currículo matemático para a promoção da inserção do Programa Etnomatemática 

em salas de aula. 

De acordo com esse contexto, Rosa (2016) argumenta que o dinamismo cultural utiliza 

ambos os conhecimentos produzidos localmente e pela academia por meio do 

 

6É importante combater o primitivismo cultural que busca desvalorizar as práticas matemáticas desenvolvidas 

localmente, pois as consideram como desprovidas de potencial tecnológico e de conhecimento científico e 

matemático avançados. Dessa maneira, existe a necessidade de mostrar que os membros de grupos culturais 

distintos também desenvolvem práticas matemáticas sofisticadas para que possam resolver as situações-

problema que enfrentam em seu cotidiano (EGLASH, 2000, ROSA; OREY, 2005). 
7O conhecimento vernacular é aquele adquirido e acumulado através das práticas experimentais que ocorrem em 

ambientes formais ou informais. Esse conhecimento é transmitido verbalmente para os membros de um 

determinado grupo cultural. O principal objetivo do conhecimento vernacular é fornecer as ferramentas básicas 

para que os membros desses grupos possam entender, compreender e transformar o mundo em que vivem. Esse 

conhecimento é fundamentado na experiência direta, na experimentação, no erro e no desafio à autoridade do 

conhecimento acadêmico institucionalizado (ROSA; OREY, 2006). 
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desenvolvimento de um processo dialógico, evidenciando o desenvolvimento do processo de 

glocalização8. 

Dessa maneira, em seu encontro com outras culturas, os membros de um determinado 

grupo absorvem as características do conhecimento que podem se encaixar em sua cultura 

visando valorizá-la e enriquecê-la (ROSA, 2016). 

Porém, Rosa (2016) afirma que é importante que os membros de grupos culturais 

distintos resistam às características que são alienígenas e que compartimentalizam o 

conhecimento adquirido, desenvolvido e acumulado em sua cultura através das gerações. 

Diante do exposto nessa discussão para o desenvolvimento da problemática desse 

estudo, a professora-pesquisadora e o seu orientador elaboraram a seguinte questão de 

investigação: 

 

Como a perspectiva de pesquisadores e participantes de trilhas de matemática 

podem contribuir para o desenvolvimento de atividades de modelagem 

matemática em uma perspectiva etnomatemática por meio da etnomodelagem? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o principal objetivo dessa pesquisa foi 

investigar o entendimento dos participantes desse estudo com relação aos processos 

matemáticos locais que estão relacionados com o desenvolvimento de Trilhas de Matemática. 

Nesse contexto, os objetivos específicos desse estudo são: 

1. Compreender a análise e a interpretação de diversas posições sobre a temática 

estudada com a condução de uma pesquisa exploratória e bibliográfica. 

2. Sensibilizar os alunos e professores para a importância da identificação de 

conhecimentos matemáticos fora do ambiente escolar por meio da elaboração do 

produto educacional. 

3.  Possibilitar oportunidades para o entendimento da etnomodelagem em contextos 

social, cultural, político, econômico, educacional e ambiental, no 

desenvolvimento das Trilhas de Matemática. 

 

8A glocalização considera os sistemas de conhecimento desenvolvidos localmente e globalmente pelos membros 

de grupos culturais distintos, pois tem como objetivo o alcance global das ideias, procedimentos e práticas 

desenvolvidas localmente e vice-versa. 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 dos 

membros de grupos culturais de uma maneira local e global (ROSA; OREY, 2017b). 
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento contínuo do estudo de diferentes realidades 

culturais, incluindo as comunidades escolares, como, por exemplo, aquelas que estão 

presentes na região de Ouro Preto, pode ser realizado por meio da utilização da 

Etnomodelagem como uma a ação pedagógica para o desenvolvimento das Trilhas de 

Matemática. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento desse estudo justifica-se pelo fato de sua 

possibilidade de contribuição para o desenvolvimento da sensibilidade cultural9 dos 

professores e dos alunos visando despertar a importância da aplicação de atividades 

extracurriculares em contextos extraescolares ou extramuros10, fora das salas de aula, que 

visam possibilitar a aquisição e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos aprendido 

e apreendido em suas vivências e experiências, bem como a sua relação com os conteúdos 

matemáticos ensinados de maneira tradicional nas salas de aula por meio da utilização do 

Programa Etnomatemática como uma ação pedagógica. 

A abordagem utilizada nesse estudo está relacionada com a perspectiva de que a 

Educação Matemática busca, de acordo com Knijnik (1993), a formação de indivíduos que 

tenham poder sócio-político-econômico e que sejam capazes de se engajarem em sua 

transformação social. Contudo, para que essa abordagem seja implantada e implementada nas 

salas de aula, Rosa e Orey (2017a) argumentam que é necessário que o saber/fazer acumulado 

pelos membros de grupos culturais distintos seja conectado ao saber acadêmico, pois tem 

como objetivo a luta pelos direitos de cidadania. 

Compreende-se, então, a necessidade de que os alunos conheçam os aspectos 

geográficos, econômicos, históricos, ambientais, políticos, sociais e culturais de suas 

comunidades para que possam exercer plenamente a sua cidadania. Assim, é importante que o 

ensino da Matemática seja direcionado a favor da contextualização da realidade dos alunos na 

 

9A sensibilidade cultural está relacionada com o conhecimento, a conscientização, a valorização e a aceitação de 

outras culturas. No nível individual, essa sensibilidade possibilita que os pesquisadores, educadores, 

trabalhadores e outros indivíduos possam navegar com sucesso por uma cultura diferente da qual estão 

interagindo, por meio de trocas de experiências e vivências cotidianas em uma postura dinâmica (KUBOKAWA; 

OTTAWAY, 2009). 
10De acordo com Cortes (2017), o termo extraescolar propõe uma valorização do conhecimento matemático 

presente nas práticas cotidianas desenvolvidas fora do contexto escolar por meio da realização de atividades 

extraclasse. De modo similar, o termo extramuros considera o trabalho realizado com os conteúdos matemáticos 

de maneira holística por meio da valorização dos saberes e fazeres matemáticos trazidos pelos alunos dos 

mundos extramuros, fora dos ambientes escolares, para as salas de aula. Esses saberes e fazeres matemáticos 

estimulam o desenvolvimento do pensamento criativo, reflexivo e crítico dos alunos, bem como a valorização 

das diversas matemáticas existentes em contextos distintos. 
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elaboração das atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula (ROSA; OREY, 

2017b). 

Destaca-se que Rosa e Orey (2006) estabelecem que a perspectiva mais importante do 

Programa Etnomatemática é alertar os pesquisadores, os educadores e os professores sobre 

quais aspectos culturais, oriundos das comunidades, podem ser considerados e trabalhados em 

sala de aula e, também, em contextos extraescolares ou extramuros. Nesse direcionamento, 

Rosa e Orey (2017b) também argumentam que é necessário realizar um trabalho de pesquisa 

de campo (etnográfico) para que se possam entender quais ideias, procedimentos e/ou práticas 

matemáticas, presentes na comunidade, podem ser utilizados como objetos de estudos 

pedagógicos em sala de aula. 

Nesse contexto, os participantes desse estudo foram 5 (cinco) pesquisadores que 

investigam sobre as Trilhas de Matemáticas, sendo 3 (três) internacionais e 2 (dois) nacionais, 

bem como 6 (seis) participantes que foram ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, em um 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, em uma Universidade Federal, localizada no 

estado de Minas Gerais, que participaram da realização dessas trilhas. 

Com a finalização desse estudo, pretende-se compreender a utilização da Modelagem 

Matemática como uma proposta metodológica para a Etnomatemática por meio da ação 

pedagógica da Etnomodelagem por meio das contribuições dos participantes desse estudo. 

Essa ação pedagógica tem como objetivo auxiliar os professores, educadores, alunos e 

interessados nessa temática, na leitura de suas realidades por meio do desenvolvimento de 

Trilhas de Matemática. Assim, essa abordagem pedagógica/metodológica visa propiciar uma 

melhor compreensão do entorno desses indivíduos, possibilitando uma interação mais 

profunda com o próprio mundo. 

Finalizando a parte introdutória dessa pesquisa, o restante dessa dissertação está 

organizado em 5 (cinco) capítulos: 

O Capítulo 1 apresenta a revisão de literatura referente à problemática desse estudo 

que auxiliará a professora-pesquisadora no aprofundamento das principais teorias que 

fundamentam esse estudo como: o Programa Etnomatemática, a Dimensão Crítica e Reflexiva 

da Modelagem Matemática, a Etnomodelagem e as Trilhas de Matemática. 

O Capítulo 2 apresenta a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) como o 

design metodológico adotado para esse estudo, bem como a descrição e os procedimentos 

metodológicos que a professora-pesquisadora utilizou no desenvolvimento e na condução 
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dessa pesquisa, descrevendo como foram utilizados os instrumentos metodológicos 

necessários para a coleta e análise dos dados, bem como para a interpretação dos resultados. 

O capítulo 3 apresenta os resultados obtidos com a análise dos dados que foram 

coletados por meio de 1 (um) questionário, 5 (cinco) entrevistas, sendo 2 (duas) com 

pesquisadores e 3 (três) com ex-alunos e, também, 1 (um) grupo focal relacionados com a 

Trilha de Matemática e as suas estações, bem como do diário de campo da professora-

pesquisadora. A codificação desses dados foi realizada conforme as codificações aberta e 

axial propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados. 

O capítulo 4 apresenta a interpretação dos resultados que foram obtidos por meio da 

elaboração de categorias conceituais que tinham como objetivo auxiliar a professora-

pesquisadora no desenvolvimento de uma resposta para a questão de investigação desse 

estudo. 

O capítulo 5 apresenta a resposta obtida para a questão de investigação dessa pesquisa, 

as considerações finais, bem como as possíveis contribuições desse estudo para a Educação 

Matemática com o desenvolvimento da Trilha de Matemática. 

Destaca-se que as referências e os apêndices também compõem a estrutura dessa 

dissertação. 

É importante ressaltar que a elaboração do produto educacional relacionado com essa 

investigação será realizada por meio da proposição de um caderno de sugestões, que se 

originará como resultado desse estudo. O desenvolvimento desse estudo propõe que os 

professores e alunos possam utilizar um caderno de sugestões composto por atividades 

extraescolares ou extramuros que podem possibilitar a realização de tarefas conduzidas fora 

das salas de aulas e do ambiente escolar. 

A proposição desse produto educacional poderá possibilitar que os alunos percebam a 

aplicação dos conhecimentos matemáticos em pontos específicos nas ruas das cidades nas 

quais residem por meio da realização de Trilhas de Matemática (Math Trails), que estão 

relacionadas com as atividades matemática praticadas na vida diária. 

Nesse sentido, esse caderno de sugestões proporá a realização de 1 (uma) Trilha de 

Matemática, que poderá se adaptado pelos professores para a condução pelos alunos em suas 

cidades. Essa trilha será composta por 3 (três) estações relacionadas com os respectivos 

blocos de atividades desenvolvidos para a ação pedagógica da Etnomodelagem proposta para 

dentro e fora das salas de aula. 
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• Estação 1: Descobrindo Conceitos Geométricos Planos – contendo 2 (duas) 

paradas relacionadas com os conteúdos de geometria plana com atividades 

elaboradas sobre paralelepípedos, endereços e espirais. 

• Estação 2: Descobrindo Conceitos Geométricos Espaciais – contendo 2 (duas) 

paradas relacionadas com os conteúdos de geometria espacial com atividades 

elaboradas sobre monumentos (colunas) e fontes. 

• Estação 3: Descobrindo Conceitos Funcionais - 2 (duas) paradas relacionadas 

com os conteúdos matemáticos de funções com atividades elaboradas sobre 

inclinação de rua e muros. 

Desse modo, as atividades propostas para as Trilhas de Matemática consideram a 

exploração sistemática de conteúdos matemáticos pelos alunos durante a sua participação 

nessa ação pedagógica que é realizada dentro e fora do ambiente escolar. 

Esse caderno de sugestões poderá ser utilizado por educadores e professores dos 

Ensinos: Fundamental e Médio, Técnico ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem 

como por pesquisadores e profissionais interessados nessa temática. 
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CAPÍTULO I 

 

APONTANDO CAMINHOS PARA A RESOLUCÃO DA PROBLEMÁTICA DO 

ESTUDO POR MEIO DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar o estudo de uma revisão da literatura 

que propicie uma discussão teórica referente à viabilidade de uma resposta para a 

problemática desenvolvida para esse estudo. 

Nesse sentido, outro objetivo desse capítulo é apresentar e discutir as principais 

fundamentações teóricas relacionadas com o Programa Etnomatemática, a Perspectiva 

Sociocrítica da Modelagem Matemática, a Etnomodelagem, as Trilhas de Matemática e as 

Conexões entre a Etnomodelagem e as Trilhas de Matemática. 

 

1.1.      Programa Etnomatemática 

 

O desenvolvimento do Programa Etnomatemática se iniciou por meio da análise de 

práticas matemáticas em diversos ambientes culturais, sendo ampliada para analisar as 

diversas formas de conhecimento, não apenas as teorias e as práticas matemáticas acadêmicas. 

Esse programa estuda a evolução cultural da humanidade no seu sentido amplo, a partir da 

dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas (D’AMBROSIO, 2005). 

Historicamente, em 1985, D’Ambrosio escreveu a sua obra-prima Ethnomathematics 

and its Place in the History and Pedagogy of Mathematics, que é um artigo de fundamental 

importância para a Educação Matemática (ROSA; OREY, 2014b), pois representa o primeiro 

tratado compreensivo e teórico, em língua inglesa, do Programa Etnomatemática. Essas ideias 

têm estimulado o desenvolvimento desse campo de pesquisa (POWELL; FRANKENSTEIN, 

1997). 

De acordo com Rosa e Orey (2014b), em 2003, esse artigo foi selecionado para 

compor o livro do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), Classics in 

Mathematics Education Research, por ter influenciado positivamente as investigações e 

pesquisas internacionais em Educação Matemática, principalmente, aquelas de cunho 

sociocultural. 
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É importante ressaltar que, em 1985, foi criado o International Study Group on 

Ethnomathematics (ISGEm) que lançou o Programa Etnomatemática internacionalmente 

(ROSA; OREY, 2014b). 

Para Rosa e Orey (2006), posteriormente, em 1990, D’Ambrosio publicou, em 

português, o livro Etnomatemática, lançando definitivamente o Programa Etnomatemática 

com o objetivo de procurar entender o saber/fazer matemático no decorrer da história da 

humanidade. 

 

1.2.     Breve Histórico do Desenvolvimento do Programa Etnomatemática 

Internacionalmente e no Brasil 

 

Desde o princípio da humanidade, cada cultura tem desenvolvido diferentes ideias e 

procedimentos matemáticos, sendo que, em alguns casos, essas noções e práticas matemáticas 

têm sido transmitidas e difundidas entre culturas distintas. Assim, a troca de ideias, 

procedimentos, práticas e experiências matemáticas foram transmitidas de geração em 

geração pelos membros de uma determinada cultura, que delinearam e desenvolveram as suas 

características particulares (ROSA; OREY, 2005). 

De acordo com esse contexto, Rosa e Orey (2006) afirmam que essas situações 

começaram a ser observadas e relatadas quando vários indivíduos começaram a viajar para 

diferentes regiões do mundo conhecido naquela época. Assim, essa aproximação entre os 

membros de grupos culturais distintos possibilitou que esses estudiosos reconhecessem que: 

(...) existem diferentes práticas culturais e começaram a escrever sobre as 

práticas matemáticas de outros povos. Muitas vezes, a ausência de registros 

impediu o total entendimento e compreensão dos acontecimentos que 

levaram os cientistas, os filósofos, e os matemáticos a aplicarem 

determinados conceitos matemáticos, que estão relacionados com a cultura 

matemática, e que ainda são constantemente utilizados na 

contemporaneidade (ROSA; OREY, 2006, p. 2). 

 

Contudo, é importante ressaltar que, ao longo da história, as percepções de tempo e 

de espaço foram se transformando, possibilitando a “comunicação entre gerações e o 

encontro de grupos com culturas diferentes criam uma dinâmica cultural e não podemos 

pensar numa cultura estática, congelada em tempo e espaço” (D’AMBROSIO, 2005, p. 

104). Nesse direcionamento, é importante a apresentação de alguns exemplos que mostram o 

desenvolvimento desse dinamismo cultural. 
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Por exemplo, Heródoto de Halicarnasso (484-425 a.C.), um historiador grego, foi um 

dos primeiros estudiosos que realizou observações antropológicas durante as suas viagens no 

mundo antigo. Em 440 a.C., esse historiador escreveu o livro intitulado História, no qual 

abordou os conceitos de igualdade, de valorização e de apreço por culturas diferentes, 

descrevendo, sem preconceitos, os costumes e os hábitos dos povos da época (ROSA; 

OREY, 2005). 

Desse modo, durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, os estudiosos da Bíblia 

dominaram o pensamento europeu através de questionamentos sobre a origem humana. No 

século VIII, os árabes invadiram a Europa e divulgaram as próprias tradições culturais e, 

também, os conhecimentos matemáticos e geométricos que adquiriram anteriormente com os 

hindus (ROSA; OREY; 2014b). 

No entanto, é importante ressaltar que, além de suas tradições, os árabes também 

difundiram a religião islâmica por todo o território conquistado, contudo, não obrigaram os 

povos dominado a se converterem, mas mantinham os privilégios (ROSA; OREY, 2014b). 

Dessa maneira, esses estudiosos influenciaram a Europa Medieval por meio do 

intercâmbio de costumes, da cultura, da culinária, das ciências e com o desenvolvimento de 

novos recursos tecnológicos. Assim, quando os europeus conquistaram e colonizaram os 

povos que viviam do outro lado do mundo, esses conquistadores introduziram o seu sistema 

de conhecimento para o Novo Mundo (ROSA; OREY, 2006). 

Continuando com essa revisão histórica da Etnomatemática, Juan Diez Freyle (1510-

1546), um teólogo e frade franciscano espanhol, publicou em 1556, na cidade do México, o 

primeiro livro de aritmética do Novo Mundo, intitulado Sumario compendioso de las quentas 

de plata y oro que en los reinos del Pirú son necessarias a los mercadores y todo genero de 

tratantes. Con algunas reglas tocantes al arithmética, que abordava o conhecimento 

aritmético praticado pelos povos nativos indígenas (D’AMBROSIO, 1999) 

Contudo, é importante observar que, nesse livro, pode-se perceber o processo da 

assimilação do conhecimento dos conquistadores pelas populações indígenas e vice-versa, 

transformando esses sistemas de conhecimentos distintos através da perspectiva da dinâmica 

cultural (ROSA; OREY, 2006). 

Portanto, as nações colonizadoras europeias também buscavam explicações científicas 

para justificar a posse do domínio global. Esse contexto possibilitou que, no século XIX, 

surgisse a antropologia moderna, para auxiliar os investigadores e cientistas na obtenção das 

respostas para essas indagações e, também, para estudar as diferentes culturas que foram 
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submetidas ao processo de assimilação durante o período de colonização. (ROSA; OREY, 

2006). Desse modo, é importante ressaltar que, historicamente, a: 

(...) disciplina denominada matemática é, na verdade, uma Etnomatemática 

que se originou e se desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo recebido 

algumas contribuições das civilizações: indiana e islâmica, e que chegou à 

forma atual nos séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então, levada e 

imposta a todo o mundo. Hoje, essa matemática adquire um caráter de 

universalidade, sobretudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia 

modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na Europa (D’ 

AMBROSIO, 2005, p. 114). 

 
De acordo com Rosa e Orey (2014b), essa busca pelo conhecimento cultural da 

matemática, no decorrer da história, pode ser considerada como o período 

protoetnomatemático11, no qual alguns matemáticos e filósofos tentaram considerar a 

matemática como parte integrante de uma determinada cultura. Por conseguinte, Rosa e Orey 

(2014b) consideram 6 (seis) acontecimentos principais que tornaram o período 

protoetnomatemático historicamente evidente: 

1) Nas primeiras décadas do século XX, Oswald Spengler (1880-1936), filósofo 

alemão, relata no livro escrito entre 1918 e 1922, The Decline of the West, que a 

história de duas ou mais culturas pode ser caracterizada pelo estudo de padrões 

similares, embora determinados aspectos culturais, como, por exemplo, a Arte, a 

Política, a Matemática e as Ciências possuam princípios que diferem de uma 

cultura para outra. Esse filósofo considerou a Matemática como uma expressão 

cultural vívida, que está integrada ao desenvolvimento histórico e social das 

civilizações. 

2) Em 1922, Cassius Jackson Keyser (1862-1947), um matemático e filósofo 

estadunidense publicou o livro intitulado Mathematical Philosophy: A Study of 

Fate and Freedom, no qual descreveu a filosofia da Matemática como uma ciência 

de pensamento rigoroso que possui certas características distintas, como, por 

 

11De acordo com Rosa e Orey (2014b), o prefixo proto é um elemento de composição de palavras que exprime a 

ideia de primeiro e de antecessor, pois traz consigo a noção de anterioridade. Nesse sentido, o termo 

protoetnomatemático está relacionado com os interesses e as preocupações da humanidade em relação ao 

saber/fazer matemático de outras culturas, que se manifesta desde os tempos mais remotos por meio de situações 

isoladas e pouco sistematizadas. Essas situações começaram a ser observadas e relatadas desde que os indivíduos 

começaram a viajar para diferentes lugares e regiões. Assim, nessas viagens, houve a necessidade de que esses 

indivíduos entrassem em contato com a cultura local. Nesse processo de interação cultural, esses indivíduos 

observaram os costumes e a cultura desses povos e registraram as suas observações. Nesses registros, 

reconheceram que existem diferentes práticas culturais e começaram, também, a escrever sobre as práticas 

matemáticas desenvolvidas localmente por outros povos, que foram observadas anteriormente ao estudo da 

Etnomatemática como um programa de pesquisa. 
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exemplo, a precisão, a exatidão e a integridade das definições. Esse filósofo 

escreveu diversos livros sobre o inter-relacionamento entre a Matemática e a 

Filosofia através de suas meditações sobre a natureza do conhecimento matemático 

e as suas conexões com as diferentes esferas da vida. 

3) Em 1931, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), um filósofo austríaco, escreveu o 

livro intitulado Culture and Value, por meio do qual estudou as introspecções nas 

relações entre o mundo e a matemática, através da religião, da linguagem e da 

cultura por meio de investigações filosóficas sobre essas temáticas. As suas 

principais contribuições foram realizadas nos campos da lógica, da filosofia da 

linguagem, da filosofia da matemática e da filosofia da mente. 

4) Em 1938, Otto Raum publicou o livro Arithmetic in Africa, no qual afirmava que 

os problemas aritméticos deveriam ser extraídos das práticas e das experiências 

matemáticas que são vivenciados pelos alunos no próprio contexto cultural. Esse 

autor argumenta que, se as generalizações e abstrações forem adquiridas pelos 

alunos como instrumentos duradouros de pensamento, os processos aritméticos 

avançados devem ser desenvolvidos a partir de situações-problema 

contextualizadas na própria cultura. 

5) Em 1947, Leslie White (1900-1975), um antropólogo americano, publicou o artigo 

intitulado The Locus of Mathematical Reality: an Anthropological Footnote, no 

qual explicou que entender a Matemática como um produto cultural significa 

reconhecer a influência humana sobre esse campo do conhecimento. Para esse 

autor, as fórmulas matemáticas, bem como outros aspectos relacionados com o 

currículo matemático dependem da interação da matemática com os indivíduos, 

com os grupos culturais, com os povos e com as nações. 

6) Em 1948, o historiador e matemático holandês, Dirk Jan Struik (1894-2000), 

publicou o livro intitulado A Concise History of Mathematics, Volumes I & II, por 

meio dos quais procurou entender como as forças sociais e institucionais 

influenciavam as pesquisas e investigações em Matemática. Assim, através desse 

trabalho, Struik mostrou a evolução da matemática, no decorrer da história, ao 

enfatizar a importância das civilizações antigas, como, por exemplo, a egípcia, a 

babilônia, a chinesa e a árabe no desenvolvimento desse campo do conhecimento. 

Em seus estudos, esse autor também procurou demonstrar como o contexto social 

interage com a produção do conhecimento matemático. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_mente
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É necessário enfatizar que, nesse período histórico, ao: 

(...) mesmo tempo, antropólogos e pesquisadores que possuíam um certo 

grau de conhecimento matemático também estavam à procura de meios para 

entender, compreender e adquirir conhecimentos sobre o significado da 

matemática na natureza humana. Porém, de acordo com Ascher & Ascher 

(1997), as investigações relacionando a matemática com a cultura foram 

abandonadas prematuramente pelos educadores matemáticos (ROSA; 

OREY, 2005, p. 9). 

 

Assim, o destacado topólogo e matemático estadunidense Raymond Louis Wilder12 

(1896-1982), talvez tenha sido o primeiro educador a relacionar claramente a matemática com 

a cultura, na conferência The Cultural Basis of Mathematics, no Congresso Internacional de 

Matemáticos, realizado em 1950, em Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados 

Unidos. (ROSA; OREY, 2006). 

Na década de 1960, o conceituado algebrista japonês Yasuo Akizuki (1902-1984) 

propôs que fosse enfatizado o lado reflexivo da matemática. Assim, Akizuki (1966) afirmou 

que o desenvolvimento do pensamento matemático é necessário para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática, pois a Matemática está relacionada com a realização das 

atividades humanas. 

Nessa mesma década, Gay e Cole (1967) propuseram um currículo matemático que 

utilizava as ideias, procedimentos e práticas matemáticas do povo Kpelle, na Libéria, África, 

como um ponto de partida para a elaboração de atividades matemáticas curriculares. 

Contudo, Rosa e Orey (2014b) argumentam que, nas décadas de 1970 e 1980, seis 

fatos importantes foram fundamentais para o desenvolvimento do Programa Etnomatemática: 

1) Em 1973, com a publicação do livro intitulado Africa Counts: Number and 

Patterns in African Culture, Claudia Zaslavsky (1917-2006) comprovou a 

importância da matemática na vida cotidiana africana, possibilitando, também, o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos contemporâneos. 

2) Em 1976, em Karlsruhe, na Alemanha aconteceu o Third International Congress 

of Mathematics Education 3 (ICM-3). Durante a realização desse congresso houve 

 

12 Raymond Louis Wilder (1896-1982) foi um matemático que liderou o desenvolvimento da topologia nos 

Estados Unidos. Esse matemático também foi um pioneiro no estudo da História da Matemática sob um ponto 

de vista antropológico. Para Wilder, a matemática se desenvolve através de dois tipos de influência cultural. A 

primeira influência cultural está relacionada com a matemática que surge do ambiente cultural no qual 

determinado grupo está inserido. Nessa perspectiva, a influência cultural ambiental é uma resposta às 

necessidades que são observadas pelos elementos do grupo para facilitar as interações sociais. A segunda 

influência está relacionada com a herança cultural que é transmitida pelos elementos do grupo. Assim, a 

influência da herança cultural é uma resposta para solucionar problemas matemáticos internos que são próprios 

de cada grupo cultural (ROSA; OREY, 2006). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge,_Massachusetts
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uma seção em conjunto com o Topic Study Group: Objectives and Goals of 

Mathematics Education, que foi intitulada como Why Teach Mathematics? e 

dirigida pelo filósofo e matemático brasileiro Ubiratan D’Ambrosio. 

3) Em 1977, em Denver, no estado de Colorado, Estados Unidos, D’Ambrosio 

proferiu uma palestra, no Annual Meeting of the American Association for the 

Advancement of Science, por meio da qual utilizou termo Etnomatemática de 

maneira inédita. 

4) Em 1984, em Adelaide, na Austrália, com a palestra intitulada “Sociocultural 

Bases of Mathematics Education” proferida por D’Ambrosio, na abertura do 

ICME 5. Nessa palestra, D’Ambrosio oficializou a utilização do termo 

Etnomatemática e do Programa Etnomatemática como um campo de pesquisa. 

5) Em 1985, Ubiratan D’Ambrosio escreveu o artigo intitulado Ethnomathematics 

and its Place in the History and Pedagogy of Mathematics, que foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento desse campo de pesquisa. Em 2003, esse 

artigo foi selecionado para compor o livro publicado pelo NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics), Classics in Mathematics Education 

Research, pois influenciou de maneira positiva, profunda e internacional, as 

investigações e as pesquisas em Educação Matemática. Em 1985, também foi 

criado o International Study Group on Ethnomathematics (ISGEm), que lançou o 

Programa Etnomatemática internacionalmente.  

Continuando com a história do desenvolvimento da Etnomatemática, é importante 

compartilhar o surgimento da etimologia desse programa, pois os: 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 

criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos 

teóricos e, associados a esses, técnicas, habilidades (artes, técnicas, techné, 

ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender, para saber e fazer como 

resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência (matema), em 

ambientes naturais, sociais e culturais (etno) os mais diversos. Daí 

chamarmos o exposto acima de Programa Etnomatemática. O nome sugere o 

corpus de conhecimento reconhecido academicamente como Matemática 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 112). 

 
De acordo com essa asserção, a Etnomatemática é a arte ou técnica (ticas), de explicar, 

de entender, de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto cultural 

próprio (etno) (D’AMBROSIO, 1993). 
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Nesse direcionamento, por meio da Etnomatemática, é possível reconhecer que todas 

as culturas e todos os povos desenvolvem e desenvolveram maneiras próprias para explicar, 

entender, compreender, conhecer e modificar as próprias realidades, pois estão em constante e 

permanente evolução (D’AMBROSIO, 1990). 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2006) argumentam sobre a possibilidade do 

desenvolvimento de uma ação pedagógica fundamentada na perspectiva Etnomatemática que 

possa, eficazmente, combater o conflito da identidade cultural, o mito do determinismo 

genético13 e o primitivismo.  

Nesse sentido, o foco do Programa Etnomatemática está direcionado para o 

desenvolvimento de uma competência cultural14 dos alunos por meio do estudo das ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas que são desenvolvidas em seu próprio contexto cultural 

(ROSA; OREY, 2006). 

Dessa maneira, a Etnomatemática pode ser considerada como “um programa de 

pesquisa em história e filosofia da matemática com óbvias implicações pedagógicas” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 27) que tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento da prática 

escolar (ROSA, 2010). 

Esse programa também inclui a memória cultural, os códigos, os símbolos, os mitos e 

as maneiras específicas de raciocínio, inferência e modelagem (D’AMBROSIO, 1998). Por 

conseguinte, de acordo com essas asserções, a Etnomatemática pode ser considerada como 

um programa que: 

(...) se situa numa área de transição entre a antropologia cultural e a 

matemática que chamamos academicamente institucionalizada, e seu estudo 

abre caminho ao que poderíamos chamar de uma matemática antropológica 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 18). 

 

Consequentemente, a figura 01 ilustra a união do conhecimento matemático que os 

membros de grupos culturais distintos desenvolvem e utilizam em seu cotidiano (antropologia 

cultural) com a Matemática que é desenvolvida na vida diária de suas respectivas 

comunidades escolares (Matemática Acadêmica). 

 

 

13O determinismo genético assume que os membros de grupos culturais minoritários não possuem o gene 

matemático responsável pelo desenvolvimento desse conhecimento (BABBITT, EGALSH; LYLES, 2012). 
14A competência cultural é um conjunto de comportamentos, atitudes e valores que são congruentes e que 

possibilitam o entendimento e a compreensão de temáticas e situações transculturais. Assim, a competência 

cultural é a capacidade de compreensão de uma determinada cultura para que se possa responder adequadamente 

às diferenças entre os membros de grupos culturais distintos (KIVEL, 2007). 
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Figura 01: A Etnomatemática como a intersecção entre a Antropologia Cultural e a 

Matemática Acadêmica 

 
Fonte: Diagrama baseado em D’Ambrosio (1998, p. 18) 

 

Nesse sentido, para D’Ambrosio (1998), o Programa Etnomatemática pode implicar 

em um aprofundamento conceitual que está desvinculado de seu entendimento como apenas o 

resultado de uma associação com as etnias, pois o prefixo etno se refere aos grupos culturais 

identificáveis, como, por exemplo, as sociedades nacionais e tribais, os grupos sindicais e 

profissionais e as crianças de certa faixa etária. 

De acordo com essa perspectiva, Rosa e Orey (2006), apresentam os possíveis 

benefícios do Programa Etnomatemática para combater, principalmente, o conflito da 

identidade cultural e dos mitos do determinismo genético e do primitivismo. 

a) Conflito da identidade cultural: esse programa oferece para os alunos pertencentes 

aos grupos minoritários uma motivação para perceber a matemática como uma 

ferramenta cultural importante para o trabalho mental que é requerido no ensino no 

processo de ensino e aprendizagem em matemática. O estabelecimento de 

conexões culturais também é um aspecto fundamental no desenvolvimento de 

novas estratégias para esse processo, pois possibilita que os alunos percebam que a 

matemática é uma parte significativa da própria identidade sociocultural. 

Por exemplo, as pesquisas referentes aos padrões geométricos encontrados nos 

cabelos dos membros da cultura negra, que estão sendo investigadas por Eglash 

(2002) para a elaboração de atividades matemáticas curriculares são veículos 

importantes para a valorização cultural dos membros desse grupo, pois esse estilo 

de cabelo está relacionado com as raízes culturais das sociedades nativas africanas, 
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bem como são parte do cotidiano das comunidades contemporâneas afro-norte-

americanas e brasileiras. 

Por conseguinte, os alunos podem perceber como os conteúdos matemáticos e 

geométricos, a partir do ponto de vista sociocultural, podem ser utilizados para 

mostrar as conexões entre o passado e o presente dos membros de um grupo 

cultural específico e, também, como o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática pode ser entendido como parte integrante e fundamental de uma 

determinada cultura. 

Então, a autoestima pode ser elevada, pois os alunos percebem que o estudo da 

Matemática e das Ciências não possui um posicionamento conflitante em relação à 

própria identidade cultural. Dessa maneira, o Programa Etnomatemática funciona 

como uma ponte que possibilita aos alunos perceberem o inter-relacionamento do 

estudo das Ciências e da Matemática com o próprio background cultural15. 

b) Mito do determinismo genético: é um elemento que pode influenciar no 

rendimento escolar de alunos pertencentes a grupos culturais minoritários. Por 

exemplo, o resultado dos estudos realizados por Geary (1994) na China e no Japão 

mostraram que professores e pais acreditam que a dificuldade no aprendizado dos 

alunos está relacionada com o tempo e com o esforço pessoal que é dedicado ao 

estudo de conteúdos matemáticos. 

Em contrapartida, o resultado desse mesmo estudo, realizado nos Estados Unidos, 

revela que para os professores e os pais estadunidenses, a dificuldade dos alunos 

em aprender e apreender os conteúdos matemáticos está relacionada com a sua 

habilidade pessoal. 

Com relação aos diretores e vice-diretores de escolas, o estudo conduzido por Rosa 

(2010), na Califórnia, Estados Unidos, apresentou resultados semelhantes, pois 

mostrou que, em geral, para a maioria desses gestores, a dedicação, o esforço, a 

habilidade pessoal e o interesse na realização das tarefas propostas em sala de aula 

são fatores importantes para o desempenho matemático dos alunos. Desse modo, 

 

15De acordo com Rosa (2010), o background cultural está relacionado com as vivências dos membros de grupos 

culturais distintos experienciadas em seu cotidiano por meio da linguagem, da religião, dos costumes e das 

tradições. Desse modo, o background cultural tem relação com a totalidade dos padrões de comportamento 

socialmente transmitidos por meio das artes, das ciências, das crenças, das instituições e todos os outros produtos 

do trabalho humano e pensamento que os membros desses grupos desenvolveram no decorrer da história. 
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para esses profissionais, o desenvolvimento linguístico e, principalmente, a cultura, 

não influenciam o processo de ensino e aprendizagem em Matemática dos alunos. 

Consequentemente, o mito do determinismo genético propicia uma justificativa 

para o desempenho dos alunos de grupos culturais minoritários, que objetiva a 

diminuição das expectativas que os pais, os professores e os gestores possuem em 

relação a essa parcela da população escolar. 

c) Mito do Primitivismo: Rosa e Orey (2005) afirmam que uma grande quantidade de 

pesquisas e estudos tem mostrado a existência de práticas matemáticas sofisticadas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos e que, anteriormente, 

eram pensadas como primitivas porque foram desenvolvidas por culturas que 

possuíam um baixo potencial tecnológico, bem como conhecimentos científicos e 

matemáticos inferiores àqueles desenvolvidos pelas culturas ocidentais. 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Eglash (1997) mostram que, 

com relação à análise das práticas matemáticas indígenas e locais, as atividades 

pedagógicas curriculares propostas em salas de aula são restritas às séries iniciais 

do ensino escolar. Nesse sentido, os exemplos trabalhados em salas de aula são 

restritos ao nível do ensino fundamental. Desse modo, as ideias e os procedimentos 

matemáticos utilizados nas culturas indígenas, africanas e afro-basileiras poderiam 

ser consideradas como infantis. Essa restrição, frequentemente involuntária, pode 

implicar no entendimento de que essas práticas matemáticas são primitivas, 

reforçando o mito do primitivismo cultural ao invés de combatê-lo. 

Diante desse contexto, com relação a essa discussão teórica sobre o conflito da 

identidade cultural e o mito do determinismo genético, Rosa e Orey (2006) argumentam que 

um dos objetivos principais do Programa Etnomatemática é mostrar para os pais, os alunos, os 

professores, os gestores escolares e os pesquisadores, a importância das contribuições de 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas sofisticadas que são experienciadas e 

vivenciadas pelos membros de grupos culturais distintos para o desenvolvimento da 

Matemática acadêmica. 

Assim, o conhecimento matemático não pode ser considerado como um sistema de 

saberes e fazeres que é transmitido geneticamente, moldando a identidade cultural dos alunos, 

pois esse conhecimento é acumulado por meio da observação, do estudo, da análise, da 

compreensão, do entendimento, da transmissão e da difusão dessas ideias, procedimentos e 

práticas matemática que são desenvolvidas localmente (ROSA; OREY, 2006). 
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Nesse sentido, o Programa Etnomatemática é interdisciplinar, pois abarca o domínio 

das ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão 

(D’AMBROSIO, 2005). 

a) Ciências da Cognição: a perspectiva cognitiva está relacionada com a 

característica de que os indivíduos que pertencem a um determinado grupo 

cultural têm para desenvolver as técnicas específicas para se apropriarem das 

ideias, dos procedimentos e das práticas matemáticas, como, por exemplo, 

comparar, medir, classificar, inferir, generalizar, avaliar e modelar por meio da 

utilização de instrumentos comunicativos (literacia), pois através da: 

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

enriquecidas pelas informações captadas pelo outro. O conhecimento gerado 

pelo indivíduo, que é resultado do processamento da totalidade de 

informações disponíveis, é, também via comunicação, compartilhado, ao 

menos parcialmente, com o outro. Isso se estende, obviamente, a outros e ao 

grupo (D’AMBROSIO, 2001, p. 32). 

O conhecimento construído por esses indivíduos é compartilhado, modificado e 

compatibilizado com os membros de seu grupo, pois a “cultura é o conjunto de 

conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 32). 

b) Epistemologia: A perspectiva epistemológica fundamenta-se na integração do 

sistema de conhecimento com as questões inerentes à sobrevivência e à 

transcendência16 da humanidade. Assim, a relação entre os saberes e fazeres 

desenvolvidos pelos membros de determinado grupo cultural resume a 

controvérsia existente entre a observação da realidade (empirismo) e o conjunto 

de princípios fundamentais de uma ciência (teoria) (ALVES, 2014, p. 51). 

Por conseguinte, a aquisição e a elaboração do conhecimento são desencadeados 

no presente como resultado de todo um passado, individual e cultural, com vistas 

às estratégias de ação no presente e projetando-se no futuro, desde o futuro 

imediato, de curto prazo, até o mais distante, de longo prazo, modificando, assim, 

 

16A transcendência constitui a essência de ser humano (verbo). O ser humano (substantivo), como todas as 

espécies vivas, procura apenas a sua sobrevivência. A vontade de transcender é o traço mais distintivo da nossa 

espécie (D’AMBROSIO, 2001). 



42 

 

 

 

a realidade para a incorporação de novos fatos, isto é, os artefatos17, os 

mentefatos18 e os sociofatos19 (D’AMBROSIO, 2005). 

c) Histórica: A potencialidade educacional dessa perspectiva é evidenciada por 

meio da contextualização histórica que é essencial para que os alunos possam 

compreender como diferentes povos contribuíram para a evolução da ciência e do 

conhecimento matemático (ROSA; OREY, 2016). 

Todo conhecimento é resultado de um longo processo cumulativo, no qual se 

identificam estágios, naturalmente não dicotômicos entre si, quando ocorre a 

geração, a organização intelectual, a organização social e a difusão do 

conhecimento (D’AMBROSIO, 2005). 

Assim, a ação gera conhecimento, isto é, a capacidade de explicar, de lidar, de 

manejar, de entender a realidade, que gera o matema20. Essa capacidade de 

geração de conhecimento se transmite e se acumula horizontalmente, no convívio 

com os outros, contemporâneos, através de comunicações; e verticalmente, de 

cada indivíduo para si mesmo (memória) e de cada geração para as próximas 

gerações (memória histórica) (D’AMBROSIO, 2005). 

d) Sociológica: de acordo com essa perspectiva, o papel da educação é adaptar e 

preparar os indivíduos para a vida em sociedade, aprendendo como os 

conhecimentos se transformam visando provocar um resgate da cultura popular, a 

partir da cultura e do meio em que os alunos estão inseridos. É importante 

ressaltar que nesses: 

(...) processos de inclusão ou exclusão de conhecimentos no currículo 

escolar é, antes de tudo, e sobretudo, político. Tais processos, definindo 

quais grupos estarão representados e quais estarão ausentes na escola, são, 

ao mesmo tempo, produto de relações de poder e produtores destas relações: 

produto de relações de poder, pois são os grupos dominantes que tem o 

capital cultural para definir quais os conhecimentos que são legítimos para 

integrar o currículo escolar: são também produtores de relações de poder, 

porque influem, por exemplo, no sucesso ou fracasso escolar, produzem 

 

17Os artefatos são objetos criados pelos membros de grupos culturais identificáveis que fornecem características 

e pistas sobre os seus criadores. Nesse sentido, os artefatos são manifestações técnicas e materiais desenvolvidas 

pelos membros de uma determinada cultura (MAFRA; PEREIRA, 2016). 
18Os mentefatos são os elementos centrais e mais duradouros de uma determinada cultura, pois incluem as ideias, 

a língua, os valores, os mitos, as tradições artísticas, o folclore e as crenças que estão relacionadas com os 

pensamentos abstratos desenvolvidos pelos membros de culturas especificas (MAFRA; PEREIRA, 2016). 
19Os sociofatos são os aspectos que estão relacionados com os vínculos entre os indivíduos e os grupos culturais, 

como, por exemplo, as estruturas familiares, os comportamentos reprodutivos e sexuais, além dos sistemas 

políticos, econômicos e educativos (MAFRA; PEREIRA, 2016). 
20O termo matema é um prefixo grego que significa ensinamento (D’ AMBROSIO, 2005). 
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subjetividades muito particulares, posicionando as pessoas em determinados 

lugares do social e não em outros. Estes lugares não estão, de uma vez por 

todas, definidos. O campo da Educação Matemática é também um campo 

possível de contestação (DUARTE, p. 50). 

 

De acordo com essa asserção, é importante que os professores considerem o 

conhecimento matemático desenvolvido em ambientes culturais diversificados 

para a elaboração de suas atividades curriculares, sobretudo em se tratando de 

indígenas ou afro-americanos ou outros grupos culturais não-europeus, de 

trabalhadores oprimidos e de classes marginalizadas visando o empoderamento 

dos membros desses grupos culturais (ROSA, 2010). 

Ressalta-se também a necessidade de trazer para a discussão em sala de aula o 

papel dos conquistadores nesse processo colonizador, pois é importante que os 

alunos compreendam como o conhecimento matemático foi construído pelos 

dominadores para que pudesse ser um fator importante no exercício de seu 

domínio (D’AMBROSIO, 2005). 

Desse modo, existe uma matemática dominante que pode ser considerada como 

um instrumento desenvolvido nos países centrais e, muitas vezes, utilizada como 

um instrumento de dominação. Essa matemática e os indivíduos que a dominam 

se apresentam com uma postura de superioridade, com o poder de deslocar e, 

mesmo eliminar, a matemática desenvolvida no dia-a-dia (D’AMBROSIO, 

2005). 

Assim, o principal objetivo do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática visa buscar entender o desenvolvimento de uma educação que 

possibilite, para os alunos, a aquisição e a utilização dos instrumentos 

comunicativos, analíticos e materiais que serão essenciais para seu exercício de 

todos os direitos e deveres intrínsecos à cidadania (D’AMBROSIO, 2009). 

Porém, o processo de restauração da dignidade dos indivíduos não tem como 

objetivo ignorar ou rejeitar as raízes dos dominadores, mas realizar um elo entre 

o conhecimento cultural e tradicional dos dominados com o conhecimento dos 

dominadores, para que os dominados possam ter o pleno exercício da cidadania, 

provocando, então, o dinamismo cultural (D’AMBROSIO, 1990). 
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e) Difusão: nessa perspectiva, o conhecimento matemático é um sistema de saberes 

e fazeres gerado, desenvolvido, acumulado, transmitido e difundido de geração 

em geração (ROSA; OREY, 2006), pois uma determinada: 

(...) cultura é identificada pelos seus sistemas de explicações, filosofias, 

teorias, e ações e pelos comportamentos cotidianos. Tudo isso se apoia em 

processos de comunicação, de representações, de classificação, de 

comparação, de quantificação, de contagem, de medição, de inferências.  

Esses processos se dão de maneiras diferentes nas diversas culturas e se 

transformam ao longo do tempo. Eles sempre revelam as influências do meio 

e se organizam com uma lógica interna, se codificam e se formalizam. 

Assim nasce o conhecimento (D’AMBROSIO, 2005, p. 101.) 

 

Nesse contexto, a Etnomatemática se apresenta como um programa de pesquisa 

sobre a história e a filosofia da matemática, que tem importantes reflexos na 

educação (D’AMBROSIO, 1990). 

Então, é importante que a utilização desse programa como uma ação pedagógica 

direcionada para as práticas escolares seja centrada no conhecimento tácito dos 

alunos (background cultural), considerando, também, o acesso ao conjunto de 

oportunidades e possibilidades futuras que são oferecidas em seu contexto 

cultural dos mesmos (foreground) (ROSA; OREY, 2006). 

Consequentemente, é necessário considerar o contexto sociocultural político-

econômico no qual os alunos estão inseridos em conjunto com as suas aspirações 

futuras (ROSA; OREY, 2006). 

 

Existe a necessidade de ressaltar que esse caráter interdisciplinar da Etnomatemática 

propiciou o desenvolvimento de seu pressuposto epistemológico que está associado à 

historiografia, pois a sua ação pedagógica parte da realidade natural e valida a aquisição 

histórica do conhecimento matemático através de um enfoque cognitivo que possui uma 

vigorosa fundamentação cultural (ROSA, 2010). 

Nesse contexto, o aspecto interdisciplinar da Etnomatemática propicia o seu contato 

com as demais etno-x21, como, por exemplo, os campos de estudo da Etnobiologia e da 

Etnoecologia (ROSA; OREY, 2014c). 

 

21
As etno-x, como, por exemplo, a etnomatemática, a etnoecologia e a etnobiologia propõem que o foco dessas 

ciências seja direcionado para a diversidade e para a pluralidade de significados da dinâmica das relações que 

envolvem a sociedade e a natureza por meio da valorização de suas ideias, procedimentos e práticas, que são 

desenvolvidas localmente pelos membros de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2014c). 
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Por exemplo, a Etnobiologia é a ciência que estuda o conhecimento e as conceituações 

provindas dos membros de grupos culturais distintos sobre a percepção do mundo natural, que 

visa entender como a natureza influencia na construção das crenças e na adaptação desses 

membros em certos ambientes de acordo com os próprios aspectos cognitivos (ROSA; 

OREY, 2014c). 

Similarmente, a Etnoecologia refere-se ao campo da pesquisa científica 

transdisciplinar que estuda os pensamentos, conhecimentos, crenças, sentimentos e 

comportamentos que entremeiam as interações entre as populações humanas que os 

desenvolvem. Essa abordagem inclui os demais elementos do ecossistema e também as 

influências e os impactos que são decorrentes desses ambientes (ROSA; OREY, 2014c). 

Por conseguinte, D’Ambrosio (1990) afirma que esse programa propõe uma ação 

pedagógica efetiva que considera os valores e os direitos humanos, bem como repensa os 

objetivos da educação como uma de suas preocupações centrais, estando em constante 

procura pela paz e pelo respeito mútuo entre os membros de culturas distintas. 

De fato, Rosa e Orey (2017b) argumentam que a Etnomatemática busca valorizar a 

cultura de membros de grupos culturais distintos, pois visa aprimorar e incorporar aos 

conhecimentos modernos, valores de humanidade, sintetizados numa ética de respeito, 

solidariedade e cooperação, bem como promover o olhar desses membros para os outros que 

também estão envoltos em diferentes dimensões sociais, políticas e econômicas. 

De acordo com Rosa e Orey (2006), a utilização do Programa Etnomatemática como 

uma ação pedagógica deve ser direcionada para o desenvolvimento de práticas escolares que 

são centradas no conhecimento previamente adquirido pelos alunos (background) em seu 

próprio contexto sociocultural, contudo, considerando também o acesso ao conjunto de 

oportunidades e possibilidades futuras que são oferecidas nesse contexto (foreground). Isto 

significa que é necessário considerar os contextos: social, cultural, político, econômico e 

ambiental, nos quais os alunos estão inseridos, em conjunto com as suas aspirações futuras. 

Nessa perspectiva, a base teórica da Etnomatemática é um importante elemento para 

preencher a lacuna cultural existente no currículo matemático, pois esse programa utiliza as 

experiências e as vivências que são “parte do cotidiano, que é o universo no qual se situam as 

expectativas e as angústias das crianças e dos adultos” (D’AMBROSIO, 2001, p. 25). 

Nesse direcionamento, Rosa (2010) afirma que essa abordagem possibilita a promoção 

de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática que seja humanizado e que respeite 

os valores dos alunos provenientes de grupos culturais distintos. 
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1.3.      Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

Visando o desenvolvimento da Etnomatemática, D’Ambrosio (2001) propôs 6 (seis) 

dimensões: conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional, que tem se 

mostrado como uma alternativa válida para o desenvolvimento de uma ação pedagógica para 

esse programa.  

A Etnomatemática com as suas 6 (seis) dimensões se preocupa com as inquietações 

sobre o papel dos professores e dos alunos no contexto educacional, que está relacionado com 

a realização de uma análise crítica dos conteúdos matemáticos, visando identificar a sua 

importância nas atividades realizadas no cotidiano (ROSA, 2010). A figura 02 mostra as seis 

dimensões do Programa Etnomatemática. 

Figura 02: Seis dimensões do Programa Etnomatemática 

 
Fonte: D’Ambrosio (2009) 

 

De acordo com Rosa e Orey (2017b), essa ação pedagógica busca a compreensão da 

natureza da Matemática a partir de sua história e de suas conexões com a sociedade para 

mostrar as necessidades e as preocupações de culturas distintas em momentos históricos 

diferentes, com o desenvolvimento do conhecimento matemático. 

 



47 

 

 

 

1.3.1.  Dimensão Conceitual 

 

Um resultado esperado dos sistemas educacionais é a aquisição e produção de 

conhecimentos, que ocorre, fundamentalmente, a partir da maneira como os membros de 

grupos culturais distintos percebem a realidade ao seu redor, em suas diversas manifestações: 

(...) uma realidade individual, nas dimensões sensorial, intuitiva, emocional, 

racional; uma realidade social, que é o reconhecimento da essencialidade do 

outro; uma realidade planetária, o que mostra sua dependência do patrimônio 

natural e cultural e sua responsabilidade na sua preservação; uma realidade 

cósmica, levando-o a transcender espaço e tempo e a própria existência, 

buscando explicações e historicidade (D’AMBROSIO, 2005, p. 101). 

 

Na perspectiva de Rosa e Orey (2006) e Barton (1996), a Etnomatemática é um 

programa que investiga as maneiras pelas quais os membros de grupos culturais distintos 

compreendem, articulam e utilizam as ideias, os procedimentos, os conceitos matemáticos que 

podem ser identificados como práticas matemáticas. 

É importante ressaltar que, de acordo com Rosa (2010), nessas práticas, os membros 

de um 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 concreta, abstrata e material. 

Assim, 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). 

Portanto, a Matemática pode ser considerada como uma “atividade inerente ao ser 

humano, praticada com plena espontaneidade, resultante de seu ambiente sociocultural e, 

consequentemente, determinada pela realidade material na qual o indivíduo está inserido” 

(D’AMBROSIO, 1986 apud ALVES, 2014, p. 60). 

Complementando esse ponto de vista, na compreensão de Rosa e Orey (2006), a 

utilização do Programa Etnomatemática, como uma ação pedagógica direcionada para o 

desenvolvimento de práticas escolares, deve ser centrada no conhecimento tacitamente 

adquirido pelos alunos (background), considerando também o acesso ao conjunto de 

oportunidades e possibilidades futuras que são oferecidas em seu contexto cultural 

(foreground) (ROSA; OREY, 2006). 

De acordo com essa perspectiva, é “necessário considerar o contexto sócio-cultural-

político-econômico no qual os alunos estão inseridos em conjunto com as aspirações futuras” 

(ROSA; OREY, 2006, p. 13). 
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Esse contexto é formado pelo desenvolvimento de teorias, métodos e práticas que 

compõem uma base teórica fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos 

matemáticos e geométricos, bem como para as tomadas de decisão necessárias para o 

processo de resolução dos problemas que apresentam diariamente (ROSA, 2010). 

Na linha investigatória da Etnomatemática, na Educação Matemática, Rosa e Orey 

(2006) propõem que esse programa evolua, naturalmente, de uma perspectiva antropológico-

etnográfica para assumir uma dimensão direcionada para o desenvolvimento de sua ação 

pedagógica em ambientes intra e extraescolares. 

De acordo com Cortes (2017), a dimensão conceitual da Etnomatemática está 

relacionada com o processo de sobrevivência e transcendência das culturas, pois depende de 

comportamentos imediatos em resposta às rotinas e às situações-problema que são inerentes 

ao cotidiano dos membros que as constituem. 

 

1.3.2.  Dimensão Histórica 

 

No decorrer da história se reconhecem os esforços dos membros de grupos culturais 

distintos e de todas as sociedades para encontrarem explicações, maneiras de lidar e conviver 

com a realidade natural e sociocultural, visando compreender os fenômenos que ocorrem 

nesses contextos (ROSA, 2010). 

Esse fato originou os modos de comunicação, bem como as línguas, as tradições, as 

religiões e as artes, assim como as ciências e as matemáticas, enfim a tudo aquilo que se 

chama de conhecimento (D’AMBROSIO, 2005). 

Com o avanço tecnológico da humanidade, existe a necessidade de interpretar 

historicamente o conhecimento desenvolvido pelos egípcios, babilônios, gregos e romanos 

para que se possa compreender a origem do conhecimento matemático moderno (D’ 

AMBROSIO, 2001). 

Por conseguinte, essa dimensão 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 desse conhecimento. Assim, é importante ressaltar a 

importância da história da matemática para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática no sentido de esclarecer a evolução da natureza do conhecimento matemático 

(D’AMBROSIO, 1998). 
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De acordo com Burton (2011), é necessário o entendimento da história para a 

compreensão do conhecimento matemático, pois as reflexões interculturais sobre a história e a 

filosofia da Matemática bem como as experiências individuais e coletivas estão relacionadas 

com o enfoque histórico da Etnomatemática. 

Diante desse ponto de vista, é importante enfatizar que a história pode propiciar as 

ferramentas pedagógicas necessárias para que os professores se conscientizem sobre a 

continuidade da evolução do conhecimento matemático, pois em cada período histórico houve 

o desenvolvimento de técnicas distintas, que foram necessárias para a resolução de situações-

problema enfrentadas no cotidiano (ALVES, 2014). 

Na perspectiva de Rosa (2010), a dimensão histórica do Programa Etnomatemática 

propicia que o conhecimento seja construído a partir de interpretações históricas de 

conhecimentos matemáticos desenvolvidos por membros de grupos culturais distintos, como, 

por exemplo, um grupo de alunos, de acordo com as origens desse conhecimento e com as 

dificuldades enfrentadas no cotidiano. 

Desse modo, Rosa e Orey (2017b) afirmam que essa dimensão enfatiza que os 

acontecimentos históricos influenciaram a estruturação da sociedade ao mostrar que, em 

diversas culturas, os membros de grupos culturais distintos geraram saberes e fazeres 

matemáticos diferentes daqueles ensinados no ambiente escolar. 

 

1.3.3.   Dimensão Cognitiva 

 

A dimensão cognitiva do Programa Etnomatemática é direcionada para a valorização 

das manifestações matemáticas presentes no pensamento dos membros de grupos culturais 

distintos, de acordo com a aquisição, acumulação e difusão do conhecimento matemático 

através das gerações, no decorrer da história (ALVES, 2014). 

Essa dimensão também estabelece que a humanidade desenvolveu as ideias 

matemáticas de comparar, classificar, qualificar, medir, explicar, generalizar, inferir e 

modelar na resolução dos problemas enfrentados no cotidiano (VIEIRA, 2018). Nesse 

contexto, é necessário comentar que: 

Não se podem avaliar habilidades cognitivas fora do contexto cultural. 

Obviamente, a capacidade cognitiva é própria de cada indivíduo. Há estilos 

cognitivos que devem ser reconhecidos entre culturas distintas, no contexto 

intercultural e, também, na mesma cultura, num contexto intracultural (D’ 

AMBROSIO, 2005, p.117). 
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De acordo com essa asserção, há estilos cognitivos que devem ser reconhecidos entre 

as diversas culturas existentes, no contexto intercultural e, também, na mesma cultura, num 

contexto intracultural (D’AMBROSIO, 2005). 

Similarmente, Rosa e Orey (2017b) comentam que a Etnomatemática valoriza os 

diferentes modos de raciocínio, pensamento e conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros de outras culturas, bem como valida as suas estratégias para explicar os distintos 

acontecimentos advindos da necessidade de sobrevivência. 

Nessa dimensão, para o desenvolvimento da ação pedagógica do Programa 

Etnomatemática é necessário a conscientização de que os membros de grupos culturais 

distintos são um todo integral e integrado e que suas práticas cognitivas e organizativas estão 

vinculadas ao contexto histórico, no qual esse processo é desencadeado (D’ AMBROSIO, 

2005). 

Por conseguinte, essa dimensão considera e reconhece as manifestações matemáticas 

presentes na estrutura cognitiva dos alunos, pois as questões social, cultural, econômica, 

ambiental e política são básicas para os estudos sobre o conhecimento e o comportamento 

humanos, que é um dos principais objetivos da etnomatemática (D’AMBROSIO, 2009). 

Desse modo, a “aquisição e elaboração do conhecimento se dão no presente, como 

resultado de todo um passado, individual e cultural, com vistas às estratégias de ação no 

presente e projetando-se no futuro, desde o futuro imediato até o de mais longo prazo” (D’ 

AMBROSIO, 2005, p. 108). 

Ressalta-se que esse comportamento é intrínseco aos seres humanos e resulta de 

impulsos naturais para que possam sobreviver e transcender ao realizarem as ações presentes 

na realidade visando a transformação social. Esse conjunto composto pelos seres humanos, 

pelas ações e pela realidade caracteriza o ciclo dambrosiano do comportamento humano 

(ROSA, 2010). 

Nesse sentido, D’Ambrosio (2005) esquematiza o ciclo do comportamento humano de 

acordo com a “REALIDADE [que] informa o INDIVÍDUO, que processa a informação e 

define estratégias de AÇÃO, que insere novos fatos na REALIDADE, que informa o 

INDIVÍDUO, que processa (...) e, assim, continua enquanto o indivíduo estiver vivo” 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 108). A figura 03 mostra o ciclo básico dambrosiano do 

comportamento humano. 
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Figura 03: Ciclo básico do comportamento humano 

 
Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

Na análise da perspectiva de D’ Ambrosio (2005) sobre o ciclo básico do 

comportamento humano, o processamento da informação (input) tem como resultado (output) 

o desenvolvimento de estratégias para as ações, que são produtos intelectuais. Em outros 

termos, os membros de grupos culturais distintos executam o seu ciclo vital não apenas pela 

motivação pela sobrevivência, mas subordina a sobrevivência aos objetivos maiores por meio 

da conscientização do fazer/saber, isto é, faz porque está sabendo e sabe por estar fazendo. 

Nesse sentido, o Programa Etnomatemática considera os instrumentos materiais e 

intelectuais que são utilizados pelos membros desses grupos para que possam manifestar as 

suas diversas habilidades para lidarem com o próprio ambiente (ROSA; OREY, 2010a). 

Consequentemente, Rosa (2010) afirma que por meio do desenvolvimento de técnicas 

e procedimentos próprios, os membros de grupos culturais distintos buscam o entendimento e 

a compreensão dos fenômenos que compartilham em sua vida diária, valorizando as 

estratégias desenvolvidas para explicar os acontecimentos advindos da necessidade de 

sobrevivência e transcendência no próprio e em outros contextos. 

 

1.3.4.   Dimensão Epistemológica 

 

Na perspectiva de D’Ambrosio (2009), para que se possa entender o relacionamento 

existente entre os fazeres (observação da realidade por meio do empirismo) e os saberes 
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(concepções teóricas para a compreensão e explicação da realidade), existe a necessidade de 

se discutirem três questionamentos, que servem de base para explicar a evolução do 

conhecimento humano, principalmente, matemático:  

1) Como passamos de observações e práticas adhoc22 para experimentação e 

método? 

2) Como passamos de experimentação e método para reflexão e abstração?  

3) Como procedemos para invenções e teorias? (D’AMBROSIO, 2009, p. 

37). 

 

Em concordância com Cortes (2017), esses questionamentos norteiam o entendimento 

e a reflexão crítica sobre como ocorre a evolução do conhecimento matemático produzido 

pela humanidade por meio de sua geração, organização e difusão nos meios educacionais 

formais e informais. Nesse sentido, D’Ambrosio (2005) argumenta que a: 

(...) consciência é o impulsionador da ação do homem em direção ao 

saber/fazendo e fazer/sabendo, isto é, à sobrevivência e à transcendência. O 

processo de aquisição do conhecimento é, portanto, essa relação dialética 

saber/fazer, impulsionado pela consciência, que se realiza em várias 

dimensões (p. 109). 

 

Então, essas informações são processadas pelos membros de grupos culturais distintos 

e resultam em estratégias de ação que originam novos fatos (artefatos ou mentefatos) que são 

incorporados à realidade, obviamente modificando-a, armazenando-se na coleção de fatos e 

eventos que a constituem. A realidade está, portanto, em incessante modificação. O passado 

se projeta assim, pela intermediação de indivíduos, no futuro (D’AMBROSIO, 2005). 

Esse contexto possibilitou o desenvolvimento do ciclo dambrosiano do conhecimento, 

que possibilita a realização de uma análise da fundamentação epistemológica do Programa 

Etnomatemática, que é essencial para que os alunos possam compreender o desenvolvimento 

do conhecimento matemático que é gerado, acumulado e difundido pelos membros de grupos 

culturais distintos (D’AMBROSIO, 1993). A figura 04 mostra o ciclo dambrosiano do 

conhecimento. 

 

 

22Ad hoc é uma expressão latina que indica que uma solução é específica para resolver um determinado 

problema ou situação, não sendo generalizada e nem adaptada para outros propósitos. Nesse caso, essas 

observações e práticas são específicas, pois não são adequadas para generalizações (ALVES, 2014, p. 51). 
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Figura 04: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (1998) 

Dessa maneira, a dimensão epistemológica se fundamenta na integração de sistemas 

de conhecimento matemático com as questões inerentes à sobrevivência e à transcendência da 

humanidade. Assim, a relação entre os saberes e fazeres desenvolvidos pelos membros de um 

determinado grupo cultural, resumindo a controvérsia existente entre a observação da 

realidade (empirismo) e o conjunto de princípios fundamentais de uma ciência (teoria) 

(ALVES, 2014). 

Nesse sentido, os elementos da realidade e os princípios matemáticos estão 

holisticamente vinculados, pois a Etnomatemática é um programa dinâmico e amplo que visa 

a valorização e o retorno da produção dos conhecimentos matemático em benefício das 

comunidades pesquisadas (ROSA; OREY, 2007). 

Por conseguinte, Rosa (2010) argumenta que os ambientes naturais, socioculturais, 

emocionais, psíquicos e cognitivos, integram a realidade dos membros de grupos culturais 

distintos, pois são elementos que se manifestam no ciclo dambrosiano do conhecimento, 

possibilitando que esses membros possam agir e transformar a sociedade. 

Essa perspectiva mostra que a Etnomatemática não se resume somente ao estudo da 

Matemática de diversos povos, culturas e etnias; pois é um programa que propõe o 
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desenvolvimento de uma teoria do conhecimento, que visa estudar a organização intelectual e 

social de saberes e fazeres, de um modo geral, bem como a sua difusão entre os membros de 

culturas distintas por meio de uma postura de busca permanente pela transdisciplinaridade, 

promovendo, assim, o dinamismo cultural (ROSA; OREY, 2017b). 

Consequentemente, na compreensão de D’Ambrosio (2005), no estudo da 

humanidade, os membros de grupos culturais distintos são interpretados como indivíduos 

integrados e imersos, numa realidade natural e social, estando, pois, em permanente interação 

com seu meio ambiente natural, político, econômico e sociocultural. 

 

1.3.5.   Dimensão Política 

 

A estrutura da sociedade ocorreu com o fortalecimento do conhecimento ocidental 

sobre a cultura por meio das conquistas da humanidade tanto materiais quanto ideológicas. 

Admite-se, então, a existência predominante de conquistadores e de conquistados 

(SACARDI, 2013). 

Nesse processo de conquista, os dominadores (conquistadores) removem a língua 

nativa, os costumes, a religião, a terra, a natureza e o sistema de explicação, sendo que os 

dominados (conquistados) começam a viver de acordo com as práticas impostas pelos 

dominadores (VIEIRA, 2018). Assim, os dominadores utilizam estratégias colonizadoras que 

são fundamentais nesse processo de conquista, que está relacionado com a manutenção dos 

dominados como grupos inferiorizados (SACARDI, 2013). 

Consequentemente, é importante salientar que nas escolas acontece um processo 

análogo, pois a exclusão ocorre principalmente por meio da Matemática, que se tornou uma 

disciplina central no currículo matemático moderno (D’AMBROSIO, 2009). 

Nessa perspectiva, para a maioria dos alunos, os conteúdos matemáticos estão 

desvinculados de sua realidade, tornando essa disciplina desinteressante e desmotivadora e, 

provocando, assim, a exclusão educacional e/ou a alienação do corpo discente (ALVES, 

2014). 

Desse modo, é importante ressaltar que, para D’Ambrosio (1990), historicamente, a 

Matemática é uma estratégia desenvolvida pela espécie humana para que pudesse explicar, 

entender, manejar e conviver com a realidade sensível e perceptível de acordo com o contexto 

natural e cultural. Em concordância com o ponto de vista de Vieira (2018), a: 
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(...) etnomatemática propõe uma reflexão sobre esse contexto ao procurar 

reforçar as raízes culturais dos alunos e, assim, possibilitar o seu acesso ao 

conhecimento escolar. Nesse sentido, haveria o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos para utilizarem o seu próprio conhecimento 

juntamente com aquele adquirido na sala de aula (p. 62). 

 

Corroborando com essa perspectiva, a Etnomatemática reconhece, respeita e valoriza a 

tradição e o pensamento de outras culturas, pois não remove o referencial cultural dos 

membros de grupos culturais distintos (ROSA, 2010). 

Desse modo, esse programa reforça as próprias raízes, dos membros desses grupos, 

pois está desvinculada de uma prática seletiva, que tem como ponto de vista a busca pela 

restauração da dignidade do indivíduo e trabalha sobre o processo de transição da 

subordinação para a autonomia do indivíduo (SACARDI, 2013, p. 9). 

O cumprimento desse objetivo é reforçado pela proposta dos PCN de Matemática 

(BRASIL, 1998) ao ressaltar que um dos principais objetivos escolares é auxiliar os alunos na 

formação de sua cidadania. 

Por conseguinte, Rosa (2010) afirma que essa dimensão visa o desenvolvimento de 

uma ação pedagógica que busca orientar os alunos no processo de transição da subordinação 

para a autonomia, incentivando-os a tornarem-se cidadãos ativos na transformação social. 

 

1.3.6.  Dimensão Educacional 

 

Para essa dimensão, Rosa (2010) afirma que existe a necessidade de que os 

educadores elaborem atividades curriculares baseadas em situações-problema 

contextualizadas para auxiliá-los no entendimento das raízes culturais dos alunos. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017b) afirmam que essa ação pedagógica visa o 

reconhecimento e a valorização da identidade dos alunos, pois remete os educadores a uma 

conscientização ampla e complexa do contexto escolar. Essa ação pedagógica desenvolve 

práticas matemáticas que transcendem o espaço físico da escola e passa a acolher os saberes e 

fazeres presentes no contexto sociocultural dos alunos. 

Esse contexto está em concordância com a perspectiva de D’Ambrosio (2005) ao 

reafirmar que a: 

(...) educação em geral depende de variáveis que se aglomeram em direções 

muito amplas: a) o aluno que está no processo educativo, como um 

indivíduo procurando realizar suas aspirações e responder às suas 

inquietações; b) sua inserção na sociedade e as expectativas da sociedade 

com relação a ele; c) as estratégias dessa sociedade para realizar essas 
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expectativas; d) os agentes e os instrumentos para executar essas estratégias; 

e) o conteúdo que é parte dessa estratégia (p. 105). 

 

Ressalta-se que essa dimensão também considera os conhecimentos matemáticos que 

são desenvolvidos nos ambientes escolares, auxiliando na condução do 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). 

Contudo, D’Ambrosio (2005) afirma que somente se justifica insistir em uma 

educação para todos se for possível conseguir uma melhor qualidade de vida e maior 

dignidade para a humanidade como um todo. Assim, a Matemática também tem uma grande 

responsabilidade nos esforços para se atingir o ideal de uma educação para a paz, em todas as 

suas dimensões, pois as: 

(...) dimensões múltiplas da paz, isto é, paz interior, paz social, paz 

ambiental e paz militar, que devem ser os objetivos primeiros de qualquer 

sistema educacional, é a única justificativa de qualquer esforço para o 

avanço científico e tecnológico, e deveria ser o substrato de todo discurso 

político (D’AMBROSIO, 2005, p. 106). 

 

Corroborando com o ponto de vista de Cortes (2017), existe a necessidade de afirmar 

que a dimensão educacional busca humanizar a matemática, tornando-a acessível para que os 

alunos possam lidar com as situações-problema cotidianas. Essa ação pedagógica oferece 

possibilidades de aprendizagem em Matemática para que os alunos possam desenvolver 

argumentações para questionarem os acontecimentos da vida diária. 

 

1.4.      Modelagem Matemática em uma perspectiva cultural e sociocrítica 

 

A modelagem matemática se constitui em uma das mais importantes linhas de 

pesquisa para os processos de ensino e aprendizagem em Matemática (ROSA, 2000). Nesse 

sentido, é importante apontar algumas razões para um ensino de Matemática direcionado para 

a resolução de situações-problema do cotidiano, com a utilização da modelagem para 

valorizar e possibilitar a conexão entre a Matemática com as experiências diárias vivenciadas 

pelos membros de grupos culturais distintos. 

Nesse sentido, para Bassanezi (2002), a modelagem matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando as 
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suas soluções na linguagem do mundo real. De acordo com essa abordagem, Rosa (2010) 

afirma que as: 

(...) técnicas da modelagem proporcionam a contextualização da matemática 

acadêmica, fornecendo as condições necessárias, através da elaboração dos 

modelos matemáticos, para que os membros desses grupos culturais possam 

atuar satisfatoriamente no mundo globalizado (p. 3). 

 

A modelagem pressupõe multidisciplinaridade e, nesse sentido, possui confluências 

com as tendências em Educação Matemática que apontam para a remoção de fronteiras entre 

as diversas áreas de pesquisa (BASSANEZI, 2002), como, por exemplo, a Etnomatemática. 

Então, existe a necessidade de considerar a Educação Matemática como um campo 

científico no ensino e aprendizagem em Matemática por meio de sua ressignificação, 

compreensão percepção de sua importância no desenvolvimento desse processo (ROSA, 

2010). 

Desse modo, ao refletir sobre a sua evolução histórica da Educação Matemática, é 

possível identificar 6 (seis) tendências pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática: formalista clássica, empírico-ativista, formalista-moderna, tecnicista, 

construtivista e sócio-etno-culturalista, que foram defendidas por seus idealizadores e 

pesquisadores (FIORENTINI, 1994) no decorrer da evolução desse campo de estudo: 

1) Formalista-clássica: essa tendência matemática tem raízes pedagógicas, pois 

didaticamente essa tendência é centrada nos professores e em sua função de 

transmissores e expositores de conteúdos matemáticos. Nessa tendência, a 

aprendizagem dos alunos é realizada de maneira passiva e baseada na 

memorização e, consequentemente, o seu objetivo é a instrumentalização e a 

memorização de técnicas para a resolução de problemas (FIORENTINI, 1994). 

2) Formalista-moderna: Essa tendência surgiu após a realização de cinco congressos 

matemáticos brasileiros (1955, 1957, 1959, 1961, 1966) e, também, pela 

reestruturação e modernização do currículo escolar matemático, que foi proposta 

por professores de matemática e pesquisadores em Educação Matemática, que 

ficou sendo conhecido como o Movimento da Matemática Moderna (MMM). 

Nessa tendência, o ensino e aprendizagem em Matemática continuam tendo os 

professores como autoridades e os alunos como participantes passivos desse 

processo, pois têm que reproduzir a linguagem e os raciocínios lógicos produzidos 

pelos docentes. Ressalta-se que esse movimento visava a formação de especialistas 

em Matemática em detrimento da formação de cidadãos (FIORENTINI, 1994). 
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3) Tecnicista: o principal objetivo dessa tendência é “integrar os indivíduos e a 

sociedade para torná-los capacitados e úteis para o desenvolvimento dos objetivos 

da sociedade. (...). Nessa abordagem, os alunos e os professores são considerados 

como os executores de programas educacionais desenvolvidos por especialistas. 

Nesse tipo de instrução, os recursos e as técnicas de ensino são o centro do 

processo de ensino e aprendizagem” (SOARES, 2018, p. 30). 

4) Empírico-ativista: essa tendência surgiu como uma oposição à escola clássica e ao 

ensino tradicional, pois os professores abandonaram o posto de profissionais 

centrais do processo de ensino ao assumirem a postura de orientadores da 

aprendizagem. De acordo com Fiorentini (1994), os pressupostos dessa tendência 

são: 

I.  Tem como pressuposto básico que os alunos aprendem fazendo, valorizando-

os no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, tornando-os um dos 

principais formadores do conhecimento que é requerido no processo de 

resolução de problemas. 

II.  Intuitiva e indutivamente os alunos podem abstrair e generalizar a solução dos 

problemas matemáticos. 

III.  Não enfatiza as estruturas internas da Matemática, mas a sua relação com as 

ciências empíricas, como, por exemplo, a Física e a Química, ou com as 

situações-problema presentes no cotidiano dos alunos. 

5) Construtivista: nessa tendência, os “alunos interagem de uma maneira reflexiva 

com o meio ambiente através da construção de conhecimentos matemáticos e 

geométricos para que possam adquirir a capacidade de aprender a aprender, bem 

como desenvolver o pensamento lógico-formal” (SOARES, 2018, p. 30). 

6) Sócio-etno-culturalista: nessa tendência, o conhecimento matemático é entendido 

como um saber-fazer prático e dinâmico, que é produzido histórica e 

culturalmente, no decorrer da histórica e nas diferentes práticas sociais, sendo 

sistematizado de acordo com os diferentes contextos nos quais foram 

desenvolvidos. Nesse direcionamento, a utilização de problemas retirados do 

cotidiano dos alunos pode gerar temas matemáticos para serem trabalhados em 

sala de aula (FIORENTINI, 1994). 

Essa abordagem visa a proposição de uma visão antropológica, social e política 

para a Educação Matemática, para que os alunos possam atribuir sentido e 
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significado às ideais matemáticas, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e da análise crítica e reflexiva dos problemas enfrentados em sua vida 

diária, bem como estabelecer relações entre a elaboração de hipóteses e as 

justificativas apresentadas para essas situações (SOARES, 2018). 

 

É importante ressaltar que essas tendências pedagógicas podem ter influenciado o 

desenvolvimento da Modelagem Matemática no Brasil e internacionalmente (ROSA, 2010). 

Por exemplo, Kaiser e Sriraman (2006) argumentaram sobre a existência das tendências: a) 

pragmática, b) cientifica-humanística, c) realística, contextual, educacional, sociocrítica e 

epistemológica. 

Por outro lado, orientado pelo ciclo de desenvolvimento da Educação Matemática e 

impulsionado pelo movimento de ascensão da Modelagem Matemática, surgem outras 

tendências, como, por exemplo: a Etnomatemática, a História da Matemática, a Resolução de 

Problemas e as Tecnologias da Informação e Comunicação (SOARES, 2018). 

1) Etnomatemática: essa tendência é um programa de pesquisa científica lakatosiano23 

que propõe uma alternativa educacional para a ação pedagógica em salas de aula. 

Assim, a Etnomatemática propõe um enfoque epistemológico alternativo por meio da 

utilização de uma histografia ampla (FIORENTINI, 1994). De acordo com 

D’Ambrosio (1993), a metodologia do Programa Etnomatemática é abrangente, pois 

focaliza a geração, a produção, a organização, a transmissão e a difusão do 

conhecimento matemático, que foi acumulado no decorrer da história e que está em 

permanente evolução. 

Nesse sentido, esse programa é considerado como uma teoria do conhecimento, que 

incorpora as concepções de ciência e do conhecimento em geral em sua base teórica. 

Nesse contexto, a Etnomatemática propõe o resgate e a apropriação da memória 

matemática cultural dos indivíduos que compõem a sociedade contemporânea, como, 

por exemplo, as codificações, classificações e simbologias. 

 

23A Etnomatemática possui várias características relacionadas com a metodologia científica do programa de 

pesquisa lakatosiano, pois os principais componentes desse programa são o núcleo firme, as heurísticas e o 

cinturão protetor de hipóteses auxiliares, que facilitam a análise dos fenômenos empíricos relacionado com esse 

programa. 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, que pode ser considerado como um conjunto de 

teorias irrefutáveis que possibilita a tomada de decisões metodológicas para a resolução dos problemas que os 

membros de grupos culturais distintos enfrentam em sua vida diária (ROSA; OREY, 2015). 



60 

 

 

 

2) História da Matemática: A História da Matemática é um campo de estudo que 

possibilita aos professores uma organização de abordagens pedagógicas com 

referências na história do desenvolvimento do conhecimento matemático que podem 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Assim, com o estudo da História 

da Matemática é possível analisar a construção das noções básicas dos conceitos 

matemáticos para que os alunos possam reviver as suas descobertas e aumentar a sua 

compreensão dos conteúdos matemáticos sem a necessidade de memorização de suas 

definições (OLIVEIRA, 2014). 

3) Resolução de Problemas: é uma tendência empregada no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, sendo considerada como um método eficaz para 

desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, motivando-os no estudo dessa disciplina, 

por meio da resolução de situações-problema interessantes que despertem o desejo de 

explorar caminhos variados para determinar a sua solução (POLYA, 2006). Dessa 

maneira, o processo de ensino e aprendizagem com a utilização da resolução de 

problemas tem como objetivo auxiliar os alunos a lidarem com os insucessos, a agirem 

com perseverança, a apreciarem os pequenos progressos e a descobrirem diferentes 

maneiras de resolução para que possam entender as situações-problema enfrentadas 

em seu cotidiano (SOARES, 2018, p. 32). 

4) Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): A utilização das tecnologias nas 

aulas de Matemática pode promover mudanças na dinâmica da sala de aula e também 

nas formas de ensinar e de aprender os conteúdos matemáticos. Assim, as TIC podem 

minimizar a exclusão digital e despertar nos alunos o interesse e a motivação para 

aprender Matemática, pois possibilitam a compreensão dos conteúdos, como, por 

exemplo, a visualização em Geometria, desenvolvendo a sua criatividade e 

imaginação. Para tanto, os professores precisam compreender e ter clareza das 

possibilidades e também dos limites das tecnologias. (CARNEIRO, 2014). 

Em concordância com esse contexto, Soares (2018) argumenta que, no Brasil, o: 

(...) início da Modelagem Matemática ocorreu por meio de trabalhos que 

procuravam incentivar a utilização de modelos matemáticos para o ensino da 

Matemática, realizado pelo Professor Aristides Barreto, na Pontifica 

Universidade Católica, no Rio de Janeiro, na década de 1970 (p. 33). 

De acordo com essa asserção, entre o final da década de 1970 e o início da década de 

1980, iniciou-se um movimento nacional que desencadeou uma discussão sobre a utilização 

da Modelagem Matemática em instituições de ensino (CORTES, 2017). 
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Para Rosa e Orey (2017a), esse movimento conquistou adeptos (professores, alunos de 

graduação e pós-graduação, pesquisadores e educadores), dentre os quais, alguns 

investigadores, como, por exemplo, Ubiratan D’Ambrosio e Rodney Bassanezi. 

Esses investigadores utilizaram a Modelagem Matemática em cursos de formação de 

professores como um instrumento pedagógico para possibilitar o fortalecimento e o 

desenvolvimento desse campo do conhecimento (CORTES, 2017). 

Nesse sentido, de acordo com Rosa e Orey (2017a), novas perspectivas direcionadas 

para a Modelagem Matemática surgiram, como, por exemplo, a Etnocomputação (TEDRE, 

2002) e a Etnomodelagem (2010b). 

Por exemplo, a Etnocomputação é o estudo das interações entre a computação e a 

cultura, que emerge do conhecimento desenvolvido pelos membros de grupos culturais 

distintos, que se adaptam às mudanças que ocorrem nesses grupos ao estudarem os fenômenos 

computacionais que são desenvolvidos nesses ambientes por meio da Modelagem Matemática 

(ROSA; OREY, 2012b). 

De modo semelhante, a Etnomodelagem relaciona as concepções da Etnomatemática 

com a Modelagem Matemática (ROSA; OREY, 2010b). Por exemplo, Caldeira (2007) afirma 

que é necessário considerar a Matemática construída e significada nas práticas culturais da 

comunidade, bem como as influências desses significados no processo pedagógico e, também, 

utilizar os pressupostos da Modelagem Matemática como um meio para se alcançar os 

objetivos propostos para essa ação pedagógica. 

No entanto, para que esse objetivo seja atingido, Rosa e Orey (2012b) argumentam que 

existe a necessidade de que os alunos estejam inseridos em um ambiente de aprendizagem que 

possibilite a utilização do conhecimento matemático que foi previamente adquirido na escola 

e na comunidade na qual estão inseridos. 

 

1.4.1.  Perspectiva cultural da modelagem 

 

Historicamente, Rosa e Orey (2009) afirmam que os modelos que têm origem na 

realidade dos membros de grupos culturais podem ser considerados como ferramentas 

pedagógicas que são utilizadas para a abstração dos conceitos matemáticos, pois: 

Cada grupo cultural desenvolve um conjunto de ideias e conceitos 

matemáticos próprios, dentre os quais se destacam algumas ferramentas 

básicas que são utilizadas no processo da modelagem. Essas ferramentas 

podem ser entendidas como as maneiras que cada grupo cultural desenvolve 
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para lidar, matematizar e modelar a própria realidade, como a medida, a 

comparação, a quantificação, a classificação e a inferência (p. 61). 

 

Na perspectiva de Cortes (2017), 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 aos conhecimentos adquiridos pelos alunos com a sua vivência 

em sociedade. Por conseguinte, a modelagem é uma ferramenta importante para auxiliar os 

alunos a 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, por meio de suas ações, modifiquem a própria 

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

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

Por exemplo, Rosa e Orey (2009) afirmam que, através do processo de modelagem, é 

possível mostrar que: 

Um aspecto primordial deste processo é auxiliar os alunos a perceberem o 

potencial matemático que eles possuem por meio do reconhecimento da 

importância da cultura para a valorização da própria identidade, pois este 

aspecto afeta o modo como cada um pensa, aprende, reflete, conclui e toma 

decisões (p. 61). 

 

Assim, para Rosa e Orey (2012b), a Modelagem Matemática pode ser considerada 

como um ambiente de aprendizagem que facilita a construção e a transferência do 

conhecimento matemático por meio da utilização dos conhecimentos matemáticos e 

geométricos: explícito24 e tácito, que interagem nesse ambiente. 

Nesse contexto, os membros de grupos culturais distintos desenvolveram e 

desenvolvem maneiras diferentes de fazer matemática para que pudessem e possam entender 

e compreender os ambientes: cultural, social, político, econômico e natural de seu entorno 

(ROSA; OREY, 207b). 

Dessa maneira, para D’Ambrosio (1990), os membros desses grupos têm 

desenvolvido, no decorrer da história, maneiras distintas para matematizar a própria realidade 

com a utilização de elementos de próprio do processo de modelagem. 

 

24O conhecimento explícito está relacionado com um fato concreto, que pode ser disseminado pelos professores 

através da utilização dos livros didáticos, do conhecimento acadêmico sobre a disciplina, do conhecimento das 

práticas instrucionais pedagógicas e por qualquer outro método de utilização de materiais e instrumentos 

tecnológicos que podem auxiliar a absorção, a internalização e, consequentemente, a transferência e a 

aplicabilidade desse conhecimento para outras áreas do conhecimento humano (ROSA; OREY, 2012). 
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Por conseguinte, a matematização é o processo por meio do qual esses membros 

utilizam diferentes ferramentas matemáticas para auxiliá-los a organizar, analisar, 

compreender, entender, modelar e resolver os problemas enfrentados em seu cotidiano 

(ROSA. OREY, 2006). 

Essas ferramentas possibilitam, de acordo com Rosa e Orey (2017b), a identificação 

de ideias e a descrição de procedimentos e de práticas matemáticas específicas de um 

contexto cultural, que visam auxiliar os membros de grupos culturais distintos no 

descobrimento de relações e regularidades. 

Nesse sentido, para Rosa e Orey (2003), essa abordagem cultural da modelagem 

possibilita que esses membros esquematizem, formulem e visualizem situações-problema de 

maneiras diferenciadas, transferindo-as do mundo real para a conceituação matemática por 

meio do matematização. 

 

1.4.2.   Perspectiva sociocrítica da modelagem 

 

A Modelagem Matemática é uma tendência de ensino em Educação Matemática, que 

tem como objetivo desenvolver a formação de alunos críticos, reflexivos e que estejam 

atentos aos diferentes problemas que são enfrentados no cotidiano (ROSA; OREY, 2007). 

No entanto, para que esse objetivo seja atingido, existe a necessidade de que os alunos 

estejam inseridos em um ambiente de aprendizagem que possibilite a utilização do 

conhecimento matemático que adquiriram previamente na escola e tacitamente na 

comunidade nas quais estão inseridos (ROSA; OREY, 2007). 

Nessa perspectiva, para Rosa e Orey (2017a), as técnicas da modelagem proporcionam 

a contextualização da matemática acadêmica, fornecendo as condições necessárias por meio 

da elaboração dos modelos matemáticos, para que os membros de grupos culturais distintos 

possam atuar no mundo glocalizado. Para Rosa e Orey (2007), essa contextualização é um 

espaço importante para a formação do aluno-cidadão, pois oferece uma grande oportunidade 

para o ensino da eficiência sociocrítica25. 

 

25A eficiência sociocrítica tem como característica fundamental a ênfase na análise crítica dos alunos sobre as 

estruturas de poder da sociedade. Outra característica importante é a reflexão pessoal dos alunos sobre os 

elementos sociais que alicerçam o mundo globalizado. Assim, a perspectiva crítica dos alunos em relação às 

condições sociais que afetam as próprias experiências pode auxiliá-los na identificação de problemas comuns e, 

coletivamente, desenvolver estratégias diversas para resolvê-los (ROSA; OREY, 2007). 
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Nessa perspectiva, os professores têm a responsabilidade de favorecer o 

estabelecimento de relações entre a matemática acadêmica e o conhecimento tácito dos 

alunos, para que possam perceber a presença da matemática nas atividades que realizam 

diariamente (ROSA; OREY, 2009). 

Na concepção de Jennings (1994) é necessário que os professores descartem o modelo 

pedagógico tradicional transmissivo e favoreçam o modelo pedagógico transformatório. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2007) afirmam que o método tradicional de ensino predominante 

no sistema educacional tende a focalizar o objetivo tradicional da aprendizagem para a 

transmissão do conhecimento matemático. Então, é necessário descartar esse modelo 

tradicional para que a eficiência sociocrítica na educação seja implantada nas salas de aula. 

Nesse contexto, concordando com o ponto de vista de Chaves (2000) e Rosa e Orey 

(2012) que apresentam a modelagem como um ambiente de aprendizagem, no qual os 

professores e os alunos são responsáveis pelo desenvolvimento do conhecimento matemático 

e pela conversão entre as suas dimensões tácita e explicita, a partir de situações oriundas, 

preferencialmente, de suas realidades. 

Na perspectiva de Rosa e Orey (2007), a concepção do papel dos alunos nessa 

abordagem é a de colaboradores ativos no processo de aprendizagem, que é uma tarefa mais 

estimulante do que aquela relacionada com a simples recepção de saberes e fazeres 

matemáticos. Desse modo, na modelagem matemática sociocrítica, os alunos podem ser 

considerados como criadores de conhecimento matemático, pois esse processo propicia as 

condições para que se envolvam com a matemática, para que possam desafiá-la, compreendê-

la e interpretá-la, tornando-a um produto da criação humana. 

Nesse direcionamento, Cortes (2017) afirma que o aprendizado é desencadeado de 

acordo com o propósito dos alunos, pois desenvolve capacidades diferenciadas para que 

possam agir, reagir, refletir e alterar o ambiente em que vivem, transformando-o, 

estrategicamente. Dessa maneira, esse ambiente influencia o desenvolvimento do processo 

cognitivo dos alunos em modos diversos, pois está relacionado com o seu contexto 

sociocultural. 

Por conseguinte, a dimensão sociocrítica da Modelagem Matemática tem como 

background as teorias Sociocultural e do Conhecimento Social, que estão relacionadas com a 

perspectiva emancipatória e com o aprendizado transformativo que utilizam os ideais 

filosóficos da teoria do Pensamento Crítico (ROSA; OREY, 2007). 
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Nesse contexto, a teoria Sociocultural está relacionada com o aprendizado que é 

desencadeado por meio da socialização, pois o conhecimento é mais bem construído quando 

os alunos interagem para socializar a aprendizagem. Assim, os alunos agem cooperativa e 

colaborativamente, apoiando e encorajando uns aos outros, para que possam refletir sobre a 

resolução dos problemas complexos que estão inseridos em situações autênticas (ROSA; 

OREY, 2007). Como ocorre no processo de Modelagem Matemática, é importante que os 

alunos participem ativamente para a construção do conhecimento matemático conectando-o 

interdisciplinarmente com outras áreas do saber (ROSA; OREY, 2017a). 

Na Teoria Sociocultural, para Rosa e Orey (2007), o trabalho conjunto entre os 

professores e os alunos torna o aprendizado mais efetivo, pois as ferramentas culturais, como, 

por exemplo, os artefatos, a língua, as tradições, os comportamentos e as instituições são 

compartilhadas. Então, o significado da aprendizagem é construído no contexto social, pois os 

membros de grupos culturais distintos aprendem conjunta e colaborativamente por meio de 

experiências integradas. De modo similar, Habermas (1971) propôs a teoria do Conhecimento 

Social, que, para Rosa e Orey (2007), é uma importante contribuição para o desenvolvimento 

de uma base teórica do pensamento crítico, pois: 

De acordo com essa teoria, os efeitos da estrutura social sobre o 

conhecimento influenciam os diferentes modos de saber que são adquiridos 

pelos indivíduos no ambiente social. Nesse caso, o conhecimento que os 

indivíduos produzem é parcialmente determinado pelos interesses que os 

estimulam e os motivam (p. 199). 

 

Nesse contexto, Habermas (1971) sugere que existem três áreas de conhecimento: o 

técnico ou trabalho, o prático ou interação e o emancipatório ou poder, que influenciam os 

três aspectos da existência social dos indivíduos, como, por exemplo, o trabalho, a interação e 

o poder. De acordo com o ponto de vista de Rosa e Orey (2007), as três áreas do 

conhecimento podem ser exemplificadas da seguinte maneira: 

a)  Conhecimento técnico ou trabalho: é definido pelo modo pelo qual os membros 

de grupos culturais distintos controlam e manipulam o próprio ambiente 

sociocultural. É o conhecimento adquirido através das investigações empíricas, 

analíticas e, também, pelas regras técnicas. O foco desse conhecimento é a 

previsão e o controle. Nesse modelo, procura-se: 

• Saber quais são os atributos observáveis de um fenômeno específico. 

• Saber se um resultado específico pode ser produzido e reproduzido. 

• Determinar as respostas corretas. 
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• Aplicar e utilizar regras eficientes para selecionar os diferentes modos para 

manipular o ambiente (BROWN, 1984). 

É neste tipo de conhecimento que os exercícios são prescritos para os alunos com o 

objetivo de direcioná-los para a obtenção da resposta correta. 

b) Conhecimento prático ou interação: é adquirido pela interação da comunicação 

social. Os membros de grupos culturais distintos se comunicam uns com os outros 

numa forma de interação simbólica, utilizando a hermenêutica e a disciplina 

interpretativa. Nesse modelo, procura-se saber: 

• Se as ações sociais são modificadas através da comunicação. 

• Qual é o verdadeiro significado da comunicação. 

É nesse tipo de conhecimento que os significados e a interpretação dos padrões 

comunicativos interagem para construir e elaborar o entendimento comunitário que 

serve para delinear o acordo normativo para a atuação social. 

c) Conhecimento emancipatório ou poder: é definido pela aquisição de introspecções 

mediante a auto-capacitação que procura emancipar os membros de grupos 

culturais distintos das forças institucionais que limitam e controlam a vida desses 

membros. Nesse modelo, procura-se saber: 

• Quais são as condições sociais que podem causar o mal entendimento da 

comunicação. 

• Quais são as táticas que podem ser utilizadas para a liberação de uma particular 

força opressiva e repressiva. 

• Quais são os riscos que estão envolvidos nessas táticas. 

Na perspectiva de Rosa e Orey (2007), esse tipo de conhecimento tem como objetivo 

emancipar os membros de grupos culturais distintos dos diversos modos de dominação 

social. 

Corroborando com essa perspectiva, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, de Matemática (BRASIL, 1998), é necessário que os alunos desenvolvam a sua 

capacidade para resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se 

efetivamente, que são características importantes da modelagem matemática sociocrítica. 
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Por exemplo, Bassanezi (2002) afirma que a análise de dados por meio estatísticos e 

pela interpretação dos resultados determinados em estudos têm contribuído para direcionar a 

utilização de estratégias de ação nos meios comerciais, sociais, ambientais e políticos. 

Consequentemente, Kaiser; Sriraman (2006) e Rosa e Orey (2007) argumentam sobre 

a necessidade de se aplicar as noções da abordagem emancipatória da modelagem 

matemática, cujos objetivos educacionais abordam temas de natureza sociopolítica e as suas 

consequências nas práticas pedagógicas utilizadas nos sistemas escolares. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2007) afirmam que essa abordagem emancipatória está 

fundamentada na competência sociocrítica dos membros de grupos culturais distintos, que 

possui como um dos seus principais objetivos a formação de alunos capazes de enfrentar os 

desafios impostos pela sociedade globalizada. 

Assim, a formação desses alunos deve ser direcionada para transformá-los em 

cidadãos flexíveis, adaptáveis, reflexivos, críticos e criativos por meio da utilização de 

metodológica pedagógica alternativa que tem como objetivo valorizar e registrar as ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas que são desenvolvidas em diferentes contextos 

culturais (ALVES, 2014) 

Portanto, Rosa e Orey (2007) afirmam que o aspecto sociocrítico da modelagem 

fundamenta-se na ampliação da autonomia dos alunos, pois tem como objetivo propiciar uma 

leitura crítica de sua visão de mundo, bem como para o desenvolvimento de seu pensamento 

autônomo, que visa contribuir para o exercício pleno de sua cidadania. 

 

1.5.     Etnomodelagem 

 

Para Rosa e Orey (2019), a Etnomodelagem envolve o estudo das ideias, dos 

procedimentos e das práticas matemáticas que são encontradas em contextos culturais 

distintos para que possam ser utilizadas em sua ação pedagógica. Desse modo, Rosa e Orey 

(2017b) argumentam que a Etnomodelagem pode ser empregada quando a Etnomatemática é 

utilizada ativamente como um sistema fundamentado em uma base teórica que pode resolver 

problemas cotidianos relacionados com os contextos social, cultural, econômico, político e 

ambiental por meio dos procedimentos da Modelagem. 

Assim, a Etnomodelagem pode ser considerada como o estudo das ideias e 

procedimentos utilizados nas práticas matemáticas, que foram desenvolvidos pelos membros 

de grupos culturais distintos, pois considera o conhecimento matemático adquirido a partir de 
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práticas culturais utilizadas na comunidade com a utilização de técnicas desenvolvidas 

localmente (ROSA; OREY, 2010b). 

Essas técnicas são as ferramentas básicas utilizadas pela Etnomodelagem que auxiliam 

os professores e os pesquisadores na realização da tradução entre as abordagens êmica e ética. 

Assim, a Etnomodelagem é uma ferramenta que visa mediar as formas culturais da 

Matemática com o currículo escolar para facilitar o desenvolvimento de seu processo de 

ensino e aprendizagem (ROSA; OREY, 2014d). 

Para Rosa e Orey (2014), os termos êmico e ético são utilizados como uma analogia 

entre os observadores de dentro/êmicos (insiders, locais) e os observadores de fora/éticos 

(outsiders, globais). Assim, de acordo com Rosa e Orey (2013), os termos êmico e ético são 

provenientes da Antropologia, que foram propostos pelo antropólogo Pike (1954), que se 

inspirou em duas analogias linguísticas, por meio das quais o: 

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 de todos os 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. 

Contudo, Rosa e Orey (2017b) afirmam que é necessário ressaltar que os 

conhecimentos matemáticos e geométricos locais são desenvolvidos 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) sobre esses 

saberes. Em concordância com essa perspectiva, D’ Ambrosio (1990) e Rosa e Orey (2013) 

afirmam que o programa: 

(...) Etnomatemática procura enfatizar os conhecimentos adquiridos nas 

comunidades (êmica) enquanto que a etnomodelagem tende a conectar 

matemática acadêmica (ética) com as práticas matemáticas desenvolvidas 
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nesse contexto. Essa perspectiva mostra que a matemática é um 

empreendimento cultural, que está enraizada na tradição, pois os membros 

de cada grupo desenvolvem um sistema de ideias matemáticas e modos de 

lidar com a realidade por meio da medição, quantificação, comparação, 

classificação, inferência e modelagem (ROSA; OREY, 2013, p. 3.477). 

 

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 Etnomodelagem (OREY; ROSA, 2014b). Assim sendo, Eglash 

(2006) e Rosa e Orey (2006) utilizam o termo tradução para descrever o processo de 

modelagem dos sistemas de conhecimento matemático local de uma determinada cultura 

(êmica) para uma representação da matemática acadêmica (ética) e vice-versa. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2010b) consideram que a Etnomodelagem pode ser 

considerada como a região de intersecção entre a antropologia cultural, a Etnomatemática e a 

modelagem matemática. A figura 05 apresenta a Etnomodelagem como a intersecção entre 

três campos de conhecimento: Etnomatemática, Modelagem Matemática e Antropologia 

Cultural. 

 

Figura 05: A Etnomodelagem como a intersecção entre esses três campos de conhecimento 

 
Fonte: Rosa e Orey (2012a, p.869) 

 

Assim, o inter-relacionamento entre essas três áreas de pesquisa desencadeia o 

processo de desenvolvimento da Etnomodelagem. Nesse contexto, D’Ambrosio (2017) 

argumenta que essa figura “sintetiza o que é a etnomodelagem” (p. 13). Então, existe a 

necessidade de desenvolver a percepção de que o conhecimento matemático origina-se nas 

práticas sociais que estão enraizadas nas relações culturais. 
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Esse ponto de vista possibilita a exploração de ideias matemáticas distintas por meio 

da valorização e do respeito aos conhecimentos adquiridos quando os membros de grupos 

culturais distintos se interagem com o próprio ambiente, pois a Etnomodelagem enfatiza a 

importância do conhecimento matemático adquirido nos grupos culturais (abordagem êmica), 

pois busca conectar o conhecimento da matemática acadêmica (abordagem ética) com esse 

contexto (ROSA; OREY, 2003). 

Consequentemente, Rosa e Orey (2016b) afirmam que as pesquisas em 

Etnomatemática e o trabalho pedagógico sobre os conteúdos matemáticos desenvolvidos em 

sala de aula podem ser realizados de acordo com três pontos de vista relacionados com as 

abordagens: Culturalmente Universal: Global (Ético), Culturalmente Específico: Local 

(Êmico) e Dialógico: Glocal (Dinamismo Cultural). 

 

1.5.1.   Etnomodelos 

 

Para Rosa e Orey (2009) os etnomodelos são artefatos culturais utilizados para 

possibilitar o entendimento e a compreensão de sistemas retirados da realidade dos membros 

de grupos culturais distintos. Por exemplo, para Cortes (2017), os etnomodelos propiciam o 

vínculo das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos 

com o seu patrimônio cultural por meio do dinamismo cultural. 

Consequentemente, na Etnomodelagem, os etnomodelos êmicos são constituídos por 

sistemas lógico-empíricos considerados apropriados para os membros dos grupos culturais 

distintos (ROSA. OREY, 2012a). Por outro lado, os etnomodelos éticos são constituídos pelas 

ferramentas que são utilizadas para a obtenção de dados sobre as práticas matemáticas locais 

que foram observadas (ROSA; OREY, 2012a). 

Por conseguinte, um dos objetivos da Etnomodelagem é estudar os etnomodelos que 

são desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos, contudo, sem excluir os 

etnomodelos acadêmicos, que são desenvolvidos nas instituições educacionais e que podem 

ser aprimorados por meio da perspectiva da Etnomatemática (ROSA; OREY, 2012b). 

O principal para a elaboração de etnomodelos está relacionado com a tradução das 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas presentes nos sistemas, que são partes da 

realidade que estão simbolicamente organizadas pela lógica interna dos membros de grupos 

culturais distintos. Desse modo, é: 



71 

 

 

 

(...) importante esclarecer que quando o 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 natureza do conhecimento e das 

práticas matemáticas de uma maneira contextualizada por meio da utilização 

das abordagens Êmica, Ética e Dialógica (CORTES, 2017, p. 47-48). 

 

Complementando essa asserção, Rosa e Orey (2012a) afirmam que é importante que 

os pesquisadores, investigadores e educadores sejam capazes de informar para os outsiders 

(éticos) sobre os fenômenos que são importantes para os insiders (êmicos). 

Nessa perspectiva, para Rosa e Orey (2014d), a abordagem ética pode ser considerada 

como a visão externa dos observadores, que estão olhando de fora, em uma postura 

transcultural, comparativa e descritiva. Por outro lado, a abordagem êmica pode ser definida 

como a visão interna dos observados, que estão olhando de dentro, em uma postura cultural 

própria, particular e prescritiva. Em outras palavras, para Rosa e Orey (2017a), a abordagem 

ética significa a visão do eu em direção ao outro enquanto a abordagem êmica significa a 

visão do eu em direção ao nosso. 

Complementando essa discussão, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a abordagem 

dialógica (glocal, dinamismo cultural) auxilia os membros de grupos culturais distintos a 

tornarem-se conscientes sobre as formas de hegemonia prevalentes nas salas de aula de 

Matemática. Assim, para Rosa (2010), é necessário incorporar os conhecimentos matemáticos 

e geométricos enraizados nas culturas, bem como as mudanças que surgem no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática na prática docente dos professores em salas de aula. 

 

1.5.1.1. Etnomodelos êmicos 

 

Para Cortes (2017), 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, a religião, as vestimentas, os ornamentos, a arquitetura e os 

estilos de vida. Dessa maneira, Rosa e Orey (2012a), afirmam que os etnomodelos êmicos 

estão de acordo com as percepções e com os entendimentos considerados apropriados pela 

cultura interna dos membros de grupos culturais distintos (insiders). Por exemplo, ressalta-se 

que a: 

(...) validação do conhecimento êmico está relacionada com o consenso da 

população local, que deve concordar para que esses construtos sejam 
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coincidentes com as percepções comuns que retratam as principais 

características dessa cultura (LETT, 1996). Assim, a abordagem êmica 

investiga os fenômenos matemáticos, as suas estruturas e inter-relações por 

meio da compreensão do desenvolvimento do conhecimento matemático 

adquirido pelos membros de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 

2013, p. 3479). 

 

As abordagens êmicas em pesquisas etnomatemáticas têm como objetivo buscar a 

compreensão das práticas matemáticas que foram desenvolvidas exclusivamente pelos 

membros de um determinado grupo cultural, pois estão enraizadas nas diversas maneiras 

pelas quais podem ser realizadas em um ambiente cultural específico. (ROSA; OREY, 

2012a). No processo da Etnomodelagem, Rosa e Orey (2012a) argumentam que os 

etnomodelos êmicos estão relacionados com as narrativas, as descrições e as análises das 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas que são expressas em termos dos esquemas e 

categorias conceituais que são consideradas apropriadas e significativas pelos membros do 

grupo cultural. 

 

1.5.1.2. Etnomodelos éticos 

 

Os etnomodelos éticos estão relacionados com uma interpretação de aspectos de 

cultura distintas a partir das categorias dos observadores externos, como, por exemplo, os 

pesquisadores e os educadores (ROSA; OREY, 2012a). Nesse sentido, os etnomodelos éticos 

representam a maneira como os modeladores externos imaginam que os sistemas retirados da 

realidade local funcionam. Então, os etnomodeladores utilizam técnicas de comparação de 

práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos com a 

utilização de definições, categorias e métricas comuns (ROSA; OREY, 2017a). 

Em outras palavras, a abordagem ética é a visão externa, dos observadores e 

investigadores que estão olhando de fora, em uma postura transcultural, comparativa e 

descritiva (ROSA; OREY, 2012a). Assim os investigadores e educadores que exercem as suas 

crenças baseadas em pensamentos ocidentais são direcionados à compreensão de que os 

membros de grupos culturais distintos adquirem, acumulam, transmitem e difundem o 

conhecimento matemático através das gerações (D’AMBROSIO 2002). Nesse sentido, esses 

profissionais consciente ou inconscientemente transmitem os pontos de vista, os valores, as 

crenças, as atitudes e as ideias científicas e matemáticas que estão relacionadas com o seu 

próprio grupo cultural como se esses princípios fossem universais, pois esses pesquisadores e 
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educadores assumem que todos os grupos culturais são homogêneos (D'AMBROSIO, 2002 

apud ROSA; OREY, 2016, p. 6). 

Os pesquisadores e educadores também devem estar cientes sobre as suas próprias 

visões de mundo, bem como sobre o seu perigo em influenciar os resultados de suas pesquisas 

e investigações. Então, é de suma importância que esses profissionais se tornem conscientes 

sobre como os próprios valores e visões de mundo podem moldar as suas percepções sobre o 

desenvolvimento do conhecimento matemático (ROSA; OREY, 2016). No ponto de vista de 

Rosa e Orey (2012a), a abordagem ética é inevitável e necessária, contudo, é de extrema 

importância que determinada cultura seja primeiramente observada a partir da abordagem 

êmica, que procura compreender como os membros desse grupo cultural entendem as próprias 

manifestações culturais. 

 

1.5.1.3.  Etnomodelos dialógicos 

 

Essa abordagem utiliza ambos os etnomodelos êmico e ético por meio do processo 

dialógico, evidenciando o desenvolvimento do dinamismo cultural. Enquanto os conceitos 

êmico e ético são pontos de vista importantes para o entendimento e a compreensão das 

influências culturais em pesquisas em Etnomatemática e Modelagem, essa abordagem 

também é importante para o desenvolvimento de pesquisas em Etnomodelagem (ROSA; 

OREY, 2016) 

O principal objetivo da interação dialógica nesses etnomodelos é a defesa de uma 

postura aproximadora entre os pontos de vista: ético (global, outsider) e êmico (local, 

insider), que são complementares, indispensáveis e indissociáveis (ROSA; OREY, 2014d). 

Assim, a elaboração de etnomodelos dialógicos é conduzida por meio da tradução de 

procedimentos matemáticos, que são desenvolvidos pelos membros de grupos culturais 

distintos (local, insiders) para que observadores externos (global, outsiders) possam 

compreender e explicar essas práticas matemáticas globalmente (holisticamente) (CORTES, 

2017). 

 

1.5.2. Etnomodelos da Cabana Tipi 

 

Através da história, para Orey (2000), os povos nômades das pradarias norte-

americanas têm observado que a fundação tripé da cabana Tipi parece estar perfeitamente 
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adaptada ao ambiente hostil em que estão inseridos. Assim, os resultados do estudo conduzido 

por Orey (2000) com as cabanas de Tipi26, dos indígenas da nação Sioux, nos Estados Unidos, 

mostram que 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” (p. 241). A figura 

06 mostra as cabanas Tipi. 

 

Figura 06: Aquarela em papel da cabana Tipi dos indígenas Sioux, pintada por Karl Bodmer 

em 1833 em sua viagem nos Estados Unidos (1832-1834) 

 
Fonte: Rosa e Orey (2012a, p.873) 

Os resultados desse estudo também mostram que: para que os indígenas Sioux possam 

suportar a dura realidade da vida nas planícies, existe a necessidade de que utilizem uma 

fundação tripé para a construção da cabana Tipi, pois oferece mais resistência para a base do 

que uma fundação quadripé (OREY, 2000). A base tripé 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 (CORTES, 2017). 

Esses indígenas Sioux também determinam o centro da base circular da cabana Tipi 

utilizando o triângulo formado pela sua base tripé (CORTES, 2017). Nesse contexto, um 

determinado: 

(...) etnomodelo ético pode explicar o motivo pelo qual uma fundação tripé é 

mais flexível e resistente do que uma fundação quadripé. Assim, 

consideremos três pontos não colineares denominados A, B e C. Existe um 

número infinito de planos que passam pelos pontos A e B e que contêm a 

reta AB. Porém, apenas um desses planos também passa pelo ponto C. 

Portanto, podemos afirmar que três pontos não colineares determinam um 

plano e que um plano também pode ser determinado por uma reta e um 

ponto localizado fora dessa reta (ROSA; OREY, 2012a, p. 873). 

 

26De acordo com Orey (2000), a palavra tipi, na língua Sioux, refere-se a uma tenda cônica utilizada pelos povos 

indígenas das pradarias abertas da América do Norte. 
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A figura 07 representa a determinação de um plano representado por meio da 

elaboração de um etnomodelo ético. 

 

Figura 07: Determinação de um plano por um etnomodelo ético 

 
Fonte: Orey (2000) 

 

Os indígenas Sioux também determinam o centro da base circular da cabana Tipi 

utilizando o triângulo formado pela base trípode. A figura 08 mostra a determinação do centro 

da base circular da cabana Tipi por meio de um etnomodelo êmico. 

 

Figura 08: Determinação do centro da base circular da cabana Tipi por um etnomodelo êmico 

 
Fonte: Orey (2000) 

 

O centro dessa cabana Tipi não é determinado apenas por necessidade ou estética, mas 

porque possui poder e santidade (OREY, 2000). A figura 09 mostra um etnomodelo ético para 

determinar o centro da base circular da cabana Tipi. 
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Figura 09: Determinação do centro da base circular da cabana Tipi por um etnomodelo ético 

 
Fonte: Orey (2000) 

 

Os resultados desse estudo (OREY, 2000) mostram que é possível entender a distinção 

entre a utilização da base tripé ou quadripé na fundação dessa cabana, pois esses indígenas 

têm uma compreensão de conceitos geométricos, como, por exemplo, as características do 

triângulo e as suas propriedades geométricas, evidenciando o desenvolvimento do 

conhecimento matemático êmico. Então, pode-se inferir que os indígenas Sioux utilizam a 

base tripé em vez de uma base quadripé para a cabana Tipi devido ao fato de que esse tipo de 

base fornece uma estabilidade maior para sua fundação (ROSA; OREY, 2012a). 

Dessa maneira, é importante reconhecer que o conhecimento matemático desenvolvido 

globalmente pela academia (ético) não tenha prioridade sobre as ideias, noções, 

procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de outros grupos 

culturais (êmico) e vice-versa (ROSA; OREY, 2014d). Assim, no princípio dialógico, nem a 

totalidade e nem a localidade são preponderantes uma sobre a outra, pois existe um diálogo 

que deve ocorrer entre essas duas conceituações, que visam promover o dinamismo cultural 

(ROSA; OREY, 2014d). Dessa maneira, Rosa e Orey (2014d) afirmam que, no processo da 

Etnomodelagem, a promoção do diálogo entre os conhecimentos emergentes e as matemáticas 

existentes é muito importante para possibilitar a aproximação desses conhecimentos por meio 

da elaboração de atividades matematizantes contextualizadas no cotidiano. 

Nesse contexto, para que se possam compreender a Modelagem Matemática como 

uma proposta metodológica para a Etnomatemática por meio da Etnomodelagem para auxiliar 

os professores, educadores e alunos na leitura de sua realidade, apresenta-se em seguida o 

desenvolvimento da conceituação de Trilhas de Matemática, que têm como objetivo propiciar 
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uma melhor compreensão do entorno desses indivíduos, possibilitando uma interação 

aprofundada com as próprias comunidades, possibilitando a (re)descoberta de ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas presentes nas construções e monumentos presentes nas 

trilhas por meio da elaboração de etnomodelos. 

 

1.6.     Trilhas de Matemática 

 

As escolas são espaços importantes para a formação de alunos-cidadãos, pois podem 

oferecer oportunidades para o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem 

direcionado para a eficiência sociocrítica. Porém, para que o processo educacional seja 

orientado para o fortalecimento da eficiência sociocrítica dos alunos e que seja implantada 

nas escolas, é necessário descartar o modelo pedagógico tradicional transmissivo e favorecer 

o modelo pedagógico transformatório (ROSA; OREY, 2007). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2015) reafirmam sobre a importância do desenvolvimento 

de conhecimentos que auxiliam os membros de grupos culturais específicos na utilização de 

informações contidas em documentos escritos, como, por exemplo, mapas, diagramas, 

esquemas, agendas, jornais, revistas e livros, para que possam processar os dados e as 

informações que possibilitam a solução e a resolução de diferentes tipos de problemas em 

contextos diversos. 

Para Rosa e Orey (2007), o ambiente sociocultural dos indivíduos e seu o engajamento 

em atividades contextualizadas nas trilhas de matemática é uma base importante para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática nesse ambiente. 

Desse modo, é necessário ressaltar que: 

De acordo com Fasheh (1997), não podemos ensinar matemática ou outro 

componente curricular de uma maneira neutra e que seja insensível à 

realidade vivenciada pelos alunos, pois, nesse caso, não será possível 

promover um ensino e aprendizagem relevante. Dessa forma, o papel 

principal das escolas, na sociedade democrática, é o de providenciar as 

informações necessárias para que os alunos disponham das ferramentas 

indispensáveis para dialogar e analisar criticamente os conteúdos 

curriculares, capacitando-os para a resolução dos problemas cotidianos 

mediante a utilização da análise dessas situações-problema como 

ferramentas de liberação (ROSA; OREY, 2007, p. 198). 

 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) argumentam que é necessário a utilização de 

propostas pedagógicas, como, por exemplo, as Trilhas de Matemática, que vinculem as 

situações escolares/acadêmicas de aprendizagem com os contextos externos às escolas para 
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possibilitar que os alunos possam perceber as conexões entre o conhecimento matemático 

(ético/global) com os fenômenos cotidianos (êmico/local). 

Consequentemente, uma proposta para a implantação das Trilhas da Matemática nas 

escolas é fundamental para o entendimento das estações das trilhas. Nesse contexto, Orey 

(2011) descreve resumidamente as etapas da realização das Trilhas de Matemática: 

1) As Trilhas de Matemática colocam os professores e os alunos para fora das 

salas de aulas para criar e resolver situações-problema que são baseadas nas 

informações encontradas no âmbito escolar e/ou no âmbito das comunidades. 

2) Os alunos trabalham em times. 

3) Os alunos documentam o trabalho desenvolvido no decorrer das trilhas 

através de narrativas, fotografias, desenhos e mapas, que tem o objetivo de criar 

trilhas que podem começar e terminar com uma placa de identificação localizada 

numa das paredes do edifício escolar em que estudam. 

4) As trilhas se enredam pelas ruas das vizinhanças de Ouro Preto, que 

contêm paradas em locais específicos, nos quais os alunos encontram exemplos de 

aplicação da matemática escolar ou da comunidade. 

5) No final, cada time elabora um portfólio matemático de trilhas para ser 

compartilhado com os pais, com os professores, com a direção, com os 

funcionários, com os demais alunos da escola e, também, com a comunidade 

escolar. 

É importante ressaltar que as Trilhas de Matemática se iniciam na escola, dentro das 

salas de aulas, com os professores contextualizando historicamente e geograficamente a 

cidade e os locais que devem ser trabalhados para que possam destacar quais trilhas e 

caminhos que devem ser trabalhados com os alunos (OREY, 2011). 

Uma típica Trilha de Matemática consiste em uma sequência de locais de parada ou de 

estações designadas ao longo da rota planejada para cada trilha, nos quais os alunos param 

para explorar os conteúdos matemáticos contextualizados em situações cotidianas (CROSS 

1997; RICHARDSON 2004). Por conseguinte, as Trilhas de Matemática podem ser 

consideradas como uma série de locais em que os alunos respondem questões sobre conteúdos 

matemáticos, científicos ou locais, conectando o ambiente externo da escola com 

aprendizagem que é desencadeada na sala de aula (ENGLISH, HUMBLE; BARNES, 2010, 

LEWIS; LEWIS, 1998). 
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Contudo, destaca-se que o ambiente para ser realizado as Trilhas de Matemática é 

ilimitado porque uma trilha pode ser desenvolvida em uma escola (RICHARDSON, 2004), 

nas dependências da escola (SPANGLER, 2004) e dentro ou fora uma determinada 

comunidade (ROSENTHAL; AMPADU, 1999). Apesar de que várias sugestões tenham sido 

realizadas para incorporar disciplinas diversas nessas trilhas (RICHARDSON, 2004), a 

maioria da literatura disponível apenas descreve a existência de trilhas com base em uma 

detereminada área do conhecimento, como, por exemplo, a matemática ou as ciências 

(SPANGLER, 2004). 

No ponto de vista de Vale, Barbosa e Pimentel (2015), um dos objetivos das Trilhas de 

Matemática é superar algumas deficiências no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente, com referência à temática sociocultural, por meio de sua contextualização, 

cujo ponto de partida está relacionado com as características da vida cotidiana. Desse modo, 

Orey (2011) argumenta que, é importante percorrer e analisar a cidade onde os alunos moram 

e estudam através da conexão de algumas das características geográficas, arquitetônicas e 

socioculturais de Ouro Preto por meio da realização de tarefas exploratórias e investigativas 

com relação aos conteúdos curriculares matemáticos. 

Por outro lado, é importante ressaltar que, historicamente, as primeiras Trilhas de 

Matemática foram realizadas na Inglaterra e na Austrália. Por exemplo, em 1985, Dudley 

Blane, um educador matemático australiano e os seus colegas realizaram uma Trilha de 

Matemática em torno do centro da cidade de Melbourne, na Austrália, com atividade 

propostas para serem realizadas no período de uma semana de férias escolares com a 

participação dos familiares dos alunos (BLANE; CLARKE, 1985, BLANE; JAWORSKI, 

1989). 

De acordo com Shoaf, Pollak e Schneider (2004), as ideias matemáticas dessas trilhas 

podem incluir: 

a) As investigações de padrões circulares de tijolos no piso de um pavimento. O estudo 

dos horários em uma estação de trem. 

b) A compreensão do significado do reflexo de uma catedral em uma lagoa para 

estimar sua altura para estimar a velocidade da água correndo por um vertedouro. 

c) A contagem do número de janelas em um arranha-céu. 

d) A procura por padrões no número de caixas postais de uma agência de correios. 

Ressalta-se também que, desde o seu início, os educadores matemáticos australianos 

construíram várias Trilhas de Matemática baseadas em uma variedade de temas e locais, 
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incluindo a preparação para a prospecção de ouro em uma cidade mineradora, a atuação dos 

alunos como aprendizes de guardas de segurança em um jardim zoológico, bem como o 

trabalho dos alunos em navios e barcos em uma vila histórica náutica australiana (SHOAF et 

al., 2004). 

Para Kenderov, Rejali, Bussi, Pandelieva, Richeter, Maschietto, Kadijevich e Taylor 

(2009), em cada uma dessas trilhas australianas havia um caderno tipo brochura que continha 

um pensamento instigante e provocador por meio da elaboração de questões matematicamente 

orientadas. Em muitos casos, as questões propostas não tinham somente uma resposta correta, 

pois dispunham de várias maneiras para solucioná-las. As dezenas de milhares de australianos 

que caminharam nessas trilhas atestaram a sua popularidade, sendo que muitos desses 

caminhantes retornaram para a realização de uma segunda rodada da trilha, acompanhados 

pelos seus familiares e, também, por seus amigos. 

Em seguida, Kenderov et al. (2009) afirmaram que as Trilhas de Matemática se 

espalharam pelo mundo e foram adaptadas de acordo com as realidades locais. Por exemplo, 

Carole Greenes, da Boston University, em Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram uma 

trilha histórica da Matemática que foi realizada no Jardim Público, em Boston, nos Estados 

Unidos. Assim, ao contrário da Trilha de Matemática proposta por Blane, em Melbourne, os 

caminhantes na trilha de Greenes seguiam um guia que conhecia os aspectos históricos e 

matemáticos da trilha proposta para fornecer-lhes dicas e sugestões para os caminhantes que 

tivessem dificuldades em resolver as atividades em uma determinada estação (KENDEROV 

et al., 2009). 

Em outro exemplo, Kay Toliver (2016), uma premiada professora de escola pública da 

cidade de Nova Iorque, caminhava com os seus alunos nas Trilhas de Matemática propostas 

enquanto os orientava na descoberta de conteúdos matemáticos no bairro da comunidade 

escolar. Então, de acordo com Kenderov et al. (2009) afirmam que os alunos caminhantes 

escreviam as suas ideias e soluções em seus cadernos e discutiam as suas descobertas nas 

estações das trilhas e, posteriormente, esses debates eram finalizados em sala de aula. 

Então, as Trilhas de Matemática podem ser consideradas como um contexto rico para 

a resolução de problemas, bem como oferece um potencial pedagógico para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos de maneira criativa como um modo informal e 

contextualizado do processo de ensino e aprendizagem em matemática (VALE, BARBOSA; 

PIMENTEL, 2015). 
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Desse modo, o sucesso dessas Trilhas de Matemática mostra a robustez de sua 

concepção e a sua flexibilidade para atender às necessidades e a imaginação de seus 

trailblazers (pioneiros) em muitas situações diferentes (KENDEROV et al., 2009). Por 

conseguinte, existe a necessidade de que aprendizagem em Matemática dos alunos seja 

enriquecida com tarefas desafiadoras, em uma perspectiva da Etnomodelagem que seja 

aplicada, como, por exemplo, nas Trilhas de Matemática (OREY, 2011). 

Esse fato é de suma importância para os alunos e, também, para os professores, 

especialmente, se a ação pedagógica proposta possibilita a compreensão estrutural dos 

conceitos matemáticos pelos alunos, incentivando-os ao desenvolvimento da fluência do 

pensamento matemático, da flexibilidade e da originalidade como componentes essenciais do 

desenvolvimento do pensamento criativo (VALE, BARBOSA; PIMENTEL, 2015). 

No entanto, é importante ressaltar que, muitas vezes, os alunos não conseguem 

perceber as conexões entre os diferentes tópicos matemáticos para que possam utilizar as 

ferramentas diversificadas para abordar e resolver uma mesma situação-problema. Nesse 

contexto, é necessário enfatizar a importância da complementação da aprendizagem em outros 

ambientes, como, por exemplo, os contextos informais. Assim, normalmente, os grupos de 

pesquisa, os periódicos, as palestras, os projetos e os livros podem propiciar para os alunos a 

oportunidade de desfrutar o conhecimento matemático (KENDEROV et al, 2009). 

Desse modo, a sala de aula é apenas um dos ambientes no qual o processo educacional 

é desencadeado. Nesse direcionamento, o processo de aquisição de informações e do 

desenvolvimento de conhecimento pelos alunos pode ocorrer em diversas maneiras e em 

lugares distintos. Então, é importante considerar que o estímulo para o desenvolvimento de 

um ambiente efetivo de aprendizagem em Matemática pode influenciar as expectativas 

iniciais e as motivações dos alunos (KENDEROV et al., 2009). 

Nesse contexto, a utilização desses ambientes como um instrumento educacional 

contextualizado pode promover o desenvolvimento de atitudes positivas e de uma motivação 

adicional para o estudo da Matemática, possibilitando que os alunos compreendem a sua 

aplicabilidade no cotidiano. Por exemplo, Soh (2002) utilizou as Trilhas de Matemática para 

melhorar as atitudes dos alunos com relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Finalizando, de acordo com Kenderov et al. (2009), as Trilhas de Matemática 

possibilitam que os alunos tenham a oportunidade de resolver situações-problemas 

contextualizadas que possuem múltiplas resoluções, bem como criar os seus próprios 
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problemas para engajá-los e motivá-los, direcionando-os a pensarem de maneira divergente, 

portanto, para que sejam criativos. 

 

1.7.    Conexões entre a Etnomatemática, a Modelagem, a Etnomodelagem e as Trilhas 

de Matemática 

 

O enlace do Programa Etnomatemática com as Trilhas de Matemática é realizado com 

a elaboração e a aplicação de atividades matemáticas curriculares extraclasses em contextos 

matemáticos e não matemáticos que envolvam áreas do saber distintas, como, por exemplo, as 

ciências (ROSA; OREY, 2016). 

Essa abordagem interdisciplinar, de acordo com Rosa e Orey (2016), possibilita a 

utilização de saberes e fazeres presentes no cotidiano dos alunos com a utilização do trabalho 

em equipe, tornando-os aprendizes ativos que tenham consciência dos aspectos sociais, 

culturais, econômicos, políticos e ambientais de suas comunidades com a elaboração de 

etnomodelos durante o processo da Etnomodelagem. 

Dessa maneira, de acordo com o ponto de vista de Toliver (2016), é possível utilizar 

uma ação pedagógica, denominada de Trilha de Matemática, para mostrar a conexão entre o 

pensamento e o raciocínio matemático dos alunos com os conteúdos matemáticos que são 

encontrados no contexto cultural da comunidade escolar através da condução do processo da 

Modelagem Sociocrítica. 

As atividades com as Trilhas de Matemática demonstram maneiras diferentes para 

motivar os alunos a trabalharem em conjunto para que possam se tornar aprendizes ativos, 

bem como promover o respeito e a valorização das próprias comunidades (TOLIVER, 2016). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2016) têm utilizado as Trilhas de Matemática em 

conjunto com outras tendências em Educação Matemática, como, por exemplo, a 

Etnomatemática e a Modelagem, em diversos países como o Nepal, o Brasil e os Estados 

Unidos. Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Rosa e Orey (2014d) mostram a 

informalidade da utilização da matemática na vida diária ao resgatar os conhecimentos 

matemáticos utilizados pelos membros de grupos culturais distintos em Ouro Preto, Minas 

Gerais, por meio da perspectiva Etnomatemática, no desenvolvimento de Trilhas de 

Matemática realizadas no centro histórico dessa cidade. 

Então, essas trilhas são consideradas como uma sequência de paradas ao longo de uma 

rota pré-determina por meio da qual os alunos podem aprender conteúdos matemáticos nesse 
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ambiente informal de aprendizagem (CROSS, 1997) através da utilização da perspectiva da 

Etnomatemática e da Modelagem por meio da Etnomodelagem. 

Similarmente, Rosa e Orey (2014d) argumentam que, ao aprenderem a resolver 

problemas por meio da Etnomodelagem, os alunos têm inúmeras oportunidades para conectar 

ideias matemáticas escolares (global - ético) com o próprio cotidano (local - êmico), visando 

o desenvolvimento da compreensão conceitual da Matemática, tendo também oportunidades 

para desenvolver o pensamento criativo por meio da realização das Trilhas de Matemática. 

Nesse sentido, para Rosa e Orey (2014d), os alunos podem ser motivados para a 

aprendizagem da Matemática, descobrindo o seu papel e relevância na econômica, na política, 

na sociedade e na cultura para, simultaneamente, mobilizar as habilidades e atitudes 

necessárias para auxíliá-los na transformação social. 

De acordo com Rosa e Orey (2016), a ferramenta pedagógica das Trilhas de 

Matemática é utilizada para mostrar como conectar as ideias, os procedimentos e as práticas 

matemáticas encontradas no contexto cultural de uma determinada comunidade escolar com 

as atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula. 

Contudo, Owens (2012) argumenta que, apesar de que os professores possam 

apresentar exemplos de conteúdos matemáticos escolares originados em sua vivência 

sociocultural, existe a necessidade de que realizem uma conexão com os saberes e fazeres 

matemáticos comunitários (êmico - local) e com os pensamentos matemáticos escolares (ético 

- global). 

Nesse sentido, os professores podem utilizar os artefatos culturais para a 

contextualização de problemas com o objetivo de envolver os alunos para a compreensão das 

práticas matemáticas locais em uma perspectiva etnomatemática (OWENS, 2012). 

Essa abordagem é semelhante ao desenvolvimento das Trilhas de Matemática com 

relação aos artefatos culturais encontrados no decorrer de seu trajeto (OWENS, PATTISON; 

LEWIS, 2003). Nesse direcionamento, essas trilhas possibilitam a humanização da 

Matemática, pois os conteúdos matemáticos se tornam vivos para os alunos ao engajá-los 

cognitiva, física e emocionalmente (KENDEROV et al., 2009). 

Por exemplo, para Toliver (2016), as atividades desenvolvidas com as trilhas 

possibilitam a realização do trabalho pedagógico de diversas maneiras por meio de um 

trabalho conjunto que propicie o desenvolvimento de aprendizes ativos. Para Rosa (2010) 

essa ação pedagógica possibilita que os alunos olhem para a própria comunidade com outros 

olhos, com respeito e valorização. 
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A realização das Trilhas Matemática também oferece um potencial relevante para a 

troca de experiências e vivências dos alunos, pois de acordo com Rosa (2010), as atividades 

propostas nessas trilhas possibilitam a criação de espaços informais de aprendizagens, que 

estão focados na resolução de problemas e na constextualização dos fenômenos cotidianos. 

Essa abordagem possibilita o estabelecimento de conexões entre a Matemática (global 

- ético) e a cultura (local - êmico), bem como o estímulo à comunicação e no 

desenvolvimento de atitudes e habilidades matemáticas em diferentes contextos de 

aprendizagem. 

De acordo com Orey (2011), a proposta das Trilhas de Matemática é envolver os 

alunos em uma ação pedagógica que busque a problematização de situações-problema 

cotidianas com a utilização de sua linguagem, de suas experiências e vivências para se 

apropriar do conhecimento matemático tácito por meio da elaboração de etnomodelos durante 

o processo de Etnomodelagem. 
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CAPÍTULO II 
 

APONTANDO OS CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA FUNDAMENTAR 

METODOLOGICAMENTE O ESTUDO 

 

A abordagem de pesquisa qualitativa utilizada nesse estudo contribuiu para uma 

melhor compreensão da problemática proposta para essa pesquisa. Assim, os procedimentos 

metodológicos utilizados nessa investigação foram realizados a partir da obtenção dos dados 

coletados mediante o contato interativo da professora-pesquisadora com os participantes desse 

estudo por meio de e-mails e de reuniões via GoogleMeet, em virtude do período pandêmico 

que a humanidade está vivenciando. 

Esse contexto possibilitou que a professora-pesquisadora verificasse se as informações 

obtidas durante o trabalho de campo possuíam relação com a problemática proposta para a 

condução dessa investigação. É importante ressaltar que, na abordagem qualitativa, os 

pesquisadores aprofundam-se na compreensão dos fenômenos que estudam, pois estão 

relacionados com as ações dos participantes que são desenvolvidas em seu próprio contexto 

sociocultural. 

Desse modo, a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo está em concordância 

com a perspectiva dos participantes com relação à problemática estudada, pois não houve uma 

preocupação com a representatividade quantitativa da população estudada e nem com as 

generalizações estatísticas para a obtenção dos resultados referentes às relações lineares de 

causa e efeito (PATTON, 2002). 

De acordo com Bartunek e Seo (2002), a utilização da abordagem qualitativa em 

investigações possibilita que os pesquisadores possam identificar e explorar o significado dos 

fenômenos estudados, bem como as suas interações com os participantes, propiciando o 

desenvolvimento de novas compreensões sobre as problemáticas investigadas. 

Ressalta-se que essa pesquisa também é exploratória porque a temática escolhida, que 

está relacionada com as Trilhas de Matemática, que é pouca explorada. Por conseguinte, 

Cervo, Bervian e Silva (2007) afirmam que a condução desse tipo de pesquisa é recomendada 

quando há uma lacuna no conhecimento sobre a problemática estudada. 

O principal objetivo das pesquisas exploratórias está relacionado com a familiarização 

dos pesquisadores com os fenômenos pesquisados para que esses profissionais possam 

descobrir ideias inovadoras ou percepções aprofundadas referentes aos temas propostos para a 
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realização de uma determinada investigação (CERVO et al., 2007), ampliando o seu 

entendimento sobre a concepção holística desses fenômenos. 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), as pesquisas exploratórias 

determinam tendências e identificam áreas, contextos e situações para estudo. Assim, essas 

pesquisas são relevantes porque possibilitam a familiarização dos professores, educadores, 

alunos e pesquisadores com fenômenos relativamente desconhecidos, que possuem 

investigações escassas; possibilitando a realização de pesquisas substanciais sobre fenômenos 

específicos, pois tem como objetivo identificar conceitos promissores para a condução de 

pesquisas futuras. 

Para Oliveira (2018), esse tipo de investigação é realizado por meio da descrição 

densas de fenômenos e situações-problema para que os pesquisadores possam descobrir as 

relações que existem entre os seus componentes. A coleta de dados em uma pesquisa 

exploratória pode ser conduzida de modos diversos, contudo, pode ser realizada, 

principalmente, por meio de uma pesquisa bibliográfica. 

É importante ressaltar que a coleta de dados para as pesquisas exploratórias também 

pode ser realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais com a 

participação de indivíduos (pesquisadores, professores e alunos) que se envolveram e se 

envolvem com a temática proposta e que desempenharam ou desempenham atividades 

práticas com a temática estudada (OLIVEIRA, 2018). 

Para Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister (2012), as pesquisas exploratórias 

possibilitam que os pesquisadores desenvolvam a problemática de um determinado estudo a 

partir de novas perspectivas teóricas e metodológicas. Conforme Gil (2007), essas pesquisas 

propiciam a análise de exemplos que estimulam a compreensão dos pesquisadores sobre os 

fenômenos investigados em seus estudos, visando a obtenção de uma percepção holística das 

problemáticas investigadas. 

 

2.1.      Influências do Período Pandêmico no Estudo 

 

As Trilhas de Matemática (Math Trails) estão relacionadas com um projeto que 

direciona os professores e os alunos para a realização de uma ação pedagógica fora das salas 

de aulas, para que possam criar e participar de situações-problema enfrentadas no cotidiano e 

no âmbito escolar, que estão baseadas nos fenômenos presentes na vida diária de suas 

comunidades. 
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Desse modo, o período de coleta de dados dessa pesquisa ocorreu durante a pandemia 

causada pela transmissão da COVID-19, sendo que essa situação pandêmica foi reconhecida 

pelo governo federal brasileiro, em 03 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria nº 188 

(BRASIL, 2020), do Ministério da Saúde, que declarou essa emergência em saúde pública de 

importância nacional em decorrência da infecção humana causada pelo coronavírus. 

Então, em consideração a essa situação pandêmica, o Ministério da Educação 

autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas a serem realizadas com a utilização de 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia conforme a Portaria nº 343 (BRASIL, 

2020), publicada em 17 de março de 2020. 

Diante desse contexto, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG 

(MINAS GERAIS, 2020), por meio da Resolução SEE n. 4.310, de 17 de abril de 2020 e, 

mediante as recomendações das autoridades responsáveis pelas medidas de afastamento social 

por causa da pandemia COVID-19, apresentou o Documento Orientador para o Regime 

Especial de Atividades Não Presenciais (REANP). 

Assim, as escolas estaduais mineiras utilizaram diversos e diferentes recursos 

tecnológicos para manter a comunicação com os alunos, bem como disponibilizaram a 

impressão e a distribuição de materiais didático e pedagógicos que contém atividades 

relacionadas com os conteúdos das disciplinas curriculares, denominado de Plano de Estudo 

Tutorado – PET (MINAS GERAIS, 2020). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a proposta inicial dessa pesquisa de 

abordagem qualitativa e exploratória, era de realizar a condução de Trilhas de Matemática, 

com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, de uma escola estadual de Ouro Preto, 

com o objetivo de verificar como a utilização dessas trilhas podem contribuir para o 

desenvolvimento do processo da Modelagem por meio da perspectiva Etnomatemática através 

da Etnomodelagem. 

De acordo com Bartunek e Seo (2002), a utilização da abordagem qualitativa em 

investigações possibilita que os pesquisadores possam identificar e explorar o significado dos 

fenômenos estudados, bem como as suas interações com os participantes, propiciando o 

desenvolvimento de novas compreensões sobre as problemáticas investigadas. 

Ressalta-se que essa pesquisa também é exploratória porque a temática escolhida, que 

está relacionada com as Trilhas de Matemática, é pouca explorada. Por conseguinte, Cervo, 

Bervian e Silva (2007) afirmam que a condução desse tipo de investigação é recomendada 

quando há uma lacuna no conhecimento sobre a problemática estudada. 
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Diante disso, a professora-pesquisadora e o seu orientador decidiram realizar algumas 

adequações no estudo para que fosse possível realizá-lo, mantendo a proposta de realizar uma 

pesquisa de característica qualitativa e exploratória, dispondo da ação pedagógica das Trilhas 

de Matemática fundamentadas no desenvolvimento dos processos da Modelagem por meio da 

perspectiva Etnomatemática através da Etnomodelagem. 

Assim, a professora-pesquisadora, em 26 de junho de 2020, enviou um e-mail 

convidando 6 (seis) pesquisadores que investigam sobre as Trilhas de Matemáticas, sendo 4 

(quatro) internacionais, dos quais 2 (dois) são do Nepal, 2 (dois) são da Alemanha, e para 2 

(dois) pesquisadores nacionais, assim como para 8 (oito) ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática, em um Mestrado Profissional em Educação Matemática, em uma 

Universidade Federal, localizada na Região dos Inconfidentes, no estado de Minas Gerais, 

que participaram da realização dessas trilhas. 

Nos e-mails enviados, a professora-pesquisadora explicou que estava realizando uma 

pesquisa exploratória sobre a temática relacionada com as Trilhas de Matemática e a 

Etnomodelagem, que tinha como objetivo identificar o conhecimento dos participantes sobre 

essa ação pedagógica e a sua possível utilização em salas de aula. Assim, no período de 26 a 

29 de junho de 2020, também por meio de email, 2 (dois) pesquisadores nacionais, 3 (três) 

pesquisadores internacionais, sendo 2 (dois) do Nepal e 1 (um) da Alemanha, bem como 6 

(seis) ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, aceitaram o convite para participarem dessa 

pesquisa, torna, tornando-se participantes desse estudo. 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora enviou no dia 29 de junho de 2020, por 

meio do e-mail dos participantes desse estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE (Apêndices I e II), elaborado em português e em inglês, para que que esses 

participantes autorizassem as suas participações nesse estudo. 

 

2.2.      Participantes do Estudo 

 

Desse estudo participaram 5 (cinco) pesquisadores que investigam sobre as Trilhas de 

Matemáticas, sendo 3 (três) internacionais e 2 (dois) nacionais, bem como 6 (seis) 

participantes que são ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, em um Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, em uma Universidade Federal localizada no estado de 

Minas Gerais, que participaram da realização dessas trilhas. 
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Nessa pesquisa exploratória foram realizados 1 (um) questionário que foi respondido 

por todos os participantes, 5 (cinco) entrevistas semiestruturadas, sendo 2 (duas com 

pesquisadores, 1 (um) nacional e 1 (um) internacional) e 3 (três) com ex-alunos e, também, 1 

(um) grupo focal que foram conduzidos com a participação de pesquisadores e ex-alunos de 

uma disciplina de Etnomatemática, que se envolveram e/ou se envolvem com as Trilhas de 

Matemática, bem como desempenharam e/ou desempenham atividades práticas relacionadas 

com essa temática. 

Esses pesquisadores e ex-alunos se tornaram participantes desse estudo quando 

retornaram por meio do e-mail da professora-pesquisadora, o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido - TCLE (Apêndices I e II), elaborados em português e inglês. Destaca-se que os 

pesquisadores internacionais receberam o TCLE em inglês (Apêndice II) enquanto os 

pesquisadores participantes nacionais receberam o TCLE em português (Apêndice I), entre os 

dias 29 de junho de 2020 a 11 de julho de 2020, nos quais autorizaram as suas participações 

nesse estudo, bem como a realização da coleta de dados durante a condução do trabalho de 

campo dessa pesquisa. 

Visando assegurar o sigilo com relação à identificação dos participantes desse estudo, 

foram utilizados números adjacentes às letras M e F que identificaram os participantes de um 

mesmo sexo, como, por exemplo, M para masculino com numeração ímpar e F para o 

feminino com numeração par. Assim, essa codificação foi realizada da seguinte maneira: M1, 

M3, ..., M15 e F2, F4, ..., F14. Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada 

pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

É importante ressaltar que a análise das respostas dadas para as questões de 01 a 08 do 

Questionário (Apêndices III e IV) possibilitou que a professora-pesquisadora pudesse 

complementar as informações referentes ao perfil dos pesquisadores e dos ex-alunos, que são 

participantes desse estudo. Destaca-se que esse instrumento de coleta dados foi elaborado em 

português e inglês, sendo que os pesquisadores internacionais o responderam em inglês 

enquanto os pesquisadores nacionais o responderam em português, 

Assim, as respostas dadas para a questão 1: Qual é a sua idade?, mostram a idade dos 

5 (cinco) pesquisadores participantes: 1 (um) tem 34 anos, 1 (um) tem 35 anos, 1 (um) tem 38 

anos, 1 (um) tem 58 anos e 1 (um) tem 65 anos. O gráfico 1 mostra a idade desses 

pesquisadores participantes desse estudo. 
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Gráfico 1: Idade dos pesquisadores participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

De acordo com as respostas dadas pelos 6 (seis) ex-alunos participantes desse estudo, 

1 (um) tem 26 anos, 1 (um) tem 29 anos, 1 (um) tem 31 anos, 1 (um) tem 33 anos, 1 (um) tem 

38 anos e 1 (um) tem 41 anos. O gráfico 2 mostra a idade desses ex-alunos participantes desse 

estudo. 

 

Gráfico 2: Idade dos ex-alunos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 1a): Qual é o seu sexo?, mostram que os 5 (cinco) 

pesquisadores participantes desse estudo são do sexo masculino enquanto 2 (dois) ex-alunos 

participantes são do sexo feminino e 4 (quatro) do sexo masculino. 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Onde você nasceu (sua naturalidade)?, 

mostra que, os 5 (cinco) pesquisadores participantes desse estudo possuem naturalidade 

distintas. O quadro 1 mostra a naturalidade desses pesquisadores. 
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Quadro 1: Naturalidade dos pesquisadores participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes desse estudo, para essa 

questão, mostra que 2 (dois) participantes têm a mesma naturalidade, sendo que 4 (quatro) 

possuem naturalidades diferentes. O quadro 2 mostra a naturalidade desses participantes. 

 

Quadro 2: Naturalidade dos ex-alunos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas pelos pesquisadores participantes para a questão 3: Em qual ano 

você concluiu a sua graduação? Em qual área?, desse questionário, mostram que os 

pesquisadores: M9 possui Licenciatura em Pedagogia, que foi concluída em 1978; M11 

possui Licenciatura Plena em Matemática e Curta em Ciências, que foi concluída em 1983 e 

Licenciatura em Pedagogia, que foi concluída em 1994; M13 possui Bacharelado27 em 

Estudos de Negócios, que foi concluído em 2008; M15 possui Bacharelado em Educação 

Matemática, que foi concluída em 2003 e M17 possui Licenciatura em Matemática e em 

Pedagogia e Graduação em Teologia, que foram concluídas em 2004. 

 

27Os cursos de bacharelado no Nepal correspondem aos cursos de licenciatura no Brasil. 
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Com relação às respostas dadas para essa questão, todos os 6 (seis) ex-alunos 

participantes possuem a mesma formação, pois são graduados no Curso de Licenciatura em 

Matemática, sendo que:  M1 em 2015, F2 em 2015, M3 em 2013, F4 em 2015, M5 em 2006 e 

M7 em 2004. 

A análise das respostas dadas pelos pesquisadores participantes para a questão 5: Você 

concluiu curso de Pós-Graduação?, desse questionário, mostram que o pesquisador o 

pesquisador M11 possui um Curso de Especialização enquanto o pesquisador M15 possui dois 

Cursos de Especialização. 

Essas respostas também mostram que os pesquisadores M13 e M15 possuem 

Mestrado, o pesquisador M17 possui Mestrado e Doutorado enquanto os pesquisadores M9 e 

M11 possuem Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado. O quadro 3 mostra a formação 

acadêmica em pós-graduação dos pesquisadores participantes desse estudo. 

 

Quadro 3: Formação acadêmica em pós-graduação dos pesquisadores participantes 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As respostas dadas pelos ex-alunos participantes para essa questão mostram que 4 

(quatro) participantes, F2, M3, F4 e M5, concluíram o Mestrado Profissional em Educação 

Matemática e 2 (dois) participantes, M1 e M7, estão cursando o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática. É importante ressaltar que o participante M5 está cursando o 

Doutorado em História da Educação. 

Você concluiu curso de Pós-Graduação? 

Participantes 

pesquisadores 

Formação Acadêmica  

 

M9 

Mestrado em Educação (Currículo e Instrução) 

Doutorado em Educação (Currículo e Instrução e Educação 

Multicultural 

Pós-Doutorado em Educação 

 

 

M11 

Especialização em Educação Matemática (Etnomatemática e 

Modelagem) 

Mestrado em Educação Matemática (Currículo e Instrução) 

Doutorado em Educação (Liderança Educacional na Educação Básica) 

Pós-Doutorado em Educação (Etnomodelagem) 

M13 Mestrado em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 

M15 

Especialização em Educação Matemática  

Especialização em Matemática e Economia  

Mestrado em Educação Matemática  

M17 Mestrado em Educação Matemática 

Doutorado em Educação Matemática 
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Os ex-alunos participantes M1, M3, M5 e M7 concluíram pelos menos um Curso de 

Especialização, sendo que o participante M3 possui 4 (quatro) cursos de especialização 

concluídos. Por outro lado, as participantes F2 e F4 não participaram de cursos de 

especialização. O quadro 4 mostra a formação acadêmica dos ex-alunos participantes desse 

estudo. 

 

Quadro 4: Formação dos ex-alunos participantes 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, os pesquisadores participantes desse estudo responderam à questão 6: Há 

quanto tempo você leciona ou lecionou Matemática na Educação Básica? Escola pública ou 

escola privada? As respostas dadas para essa questão mostram que os 4 (quatro) 

pesquisadores lecionaram e/ou lecionam na Educação Básica. O gráfico 3 mostra o tempo que 

cada pesquisador lecionou na Educação Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você concluiu curso de Pós-Graduação? Assinale todas as alternativas que se aplicam em seu 

caso. 

Ex-aluno 

Participante  

Formação Acadêmica  

M1 Especialização em Educação Especial 

Mestrando no Mestrado Profissional em Educação Matemática 

F2 Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

M3 

Mestrado Profissional em Educação Matemática. 

Especialização em Ensino de Matemática 

Especialização em Gestão Escolar Integradora: administração, orientação, 

supervisão e inspeção. 

Especialização em Tutoria em Educação à Distância. 

Especialização em Novas tecnologias no ensino de matemática. 

F4 Mestrado Profissional em Educação Matemática 

M5 Especialização em Tecnologia em Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

Doutorando em História da Educação 

M7 Especialização em Matemática 

Mestrando no Mestrado Profissional em Educação Matemática 
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Gráfico 3: Experiência na Educação Básica dos pesquisadores participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que o pesquisador M11 lecionou Matemática por 10 anos em 

escolas públicas e privadas brasileiras, bem como lecionou essa disciplina por 10 anos em 

uma escola pública em Sacramento, na Califórnia; o pesquisador M13 lecionou Matemática 

por 2 (dois) anos em escolas privadas, o pesquisador M17 lecionou por 1 (um) ano em escola 

pública, o pesquisador M15 lecionou essa disciplinas por 10 anos em escolas particulares 

enquanto o pesquisador M9 lecionou Matemática em escolas públicas e privadas, nos Estados 

Unidos e na Guatemala por 5 (cinco) anos. 

Prosseguindo com essa análise, os 6 (seis) ex-alunos participantes também possuem 

experiência na Educação Básica, sendo que 2 (dois) participantes possuem 5 (cinco) anos de 

experiência, 2 (dois) participantes possuem 10 anos de experiência, 1 (um) participante possui 

15 anos de experiência e 1 (um) participante possui 20 anos de experiência. O gráfico 4 

mostra o tempo de experiência que os ex-alunos participantes lecionaram e/ou lecionam na 

Educação Básica. 

 

Gráfico 4: Experiência na Educação Básica dos ex-alunos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 
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É importante destacar que 3 (três) participantes tiveram experiências em instituições 

públicas e privadas e 3 (três) apenas em escolas públicas. Ressalta-se também que a 

participante F2 possui experiência na Escola Família Agrícola (EFA). 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Há quanto tempo você leciona e/ou 

lecionou no ensino superior? Público ou privado? Quais disciplinas? Alguma disciplina 

relacionada com as trilhas de matemática, mostram que os 5 (cinco) pesquisadores 

lecionaram e/ou lecionam no Ensino Superior, sendo que 1 (um) pesquisador possui 38 anos 

de experiência. 

Por outro lado, 1 (um) pesquisador têm 9 (nove) anos de experiência, 1 (um) 

pesquisador possui 6 (seis) anos de experiência, 1 (um) pesquisador possui 4 (quatro) anos de 

experiência e 1 (um) pesquisador possui 10 anos de experiência no ensino superior. O gráfico 

5 mostra o tempo experiência dos pesquisadores participantes no ensino superior. 

 

Gráfico 5: Tempo de experiência no ensino superior dos pesquisadores participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

Nesse direcionamento, 3 (três) pesquisadores afirmaram terem lecionado disciplinas 

relacionadas com as Trilhas de Matemática enquanto 2 (dois) pesquisadores não 

especificaram se a disciplina lecionada estava relacionada com essas trilhas. O quadro 5 

mostra as disciplinas lecionadas pelos pesquisadores e sua relação com as Trilhas de 

Matemática. 
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Quadro 5: Disciplinas lecionadas pelos pesquisadores e a sua relação com as trilhas de 

matemática 
Há quanto tempo você leciona e/ou lecionou no ensino superior? Público ou privado? Quais 

disciplinas? Alguma disciplina relacionada com as trilhas de matemática 

 

Pesquisadores 

participantes 

 

Disciplinas lecionadas 

Relacionadas com 

as Trilhas de 

Matemática 

Instituição 

Pública e/ou 

Privada 

 

M9 

Pós-Graduação 

Etnomatemática e Inglês Instrumental na 

Educação Matemática (Mestrado 

Profissional em Educação Matemática) 

Graduação 

Modelagem Matemática 

Etnomatemática 

 

Modelagem 

Matemática 

 

 

Pública 

 

 

M11 

Pós-Graduação 

Seminário I, Etnomatemática, Inglês 

Instrumental na Educação Matemática, 

Filosofia da Educação Matemática 

(Mestrado Profissional em Educação 

Matemática) 

Graduação 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

Metodologias em Educação Matemática, 

Estrutura e Funcionamento dos Ensinos 

Fundamental e Médio, Modelagem 

Matemática, Estágio Supervisionado. 

 

 

 

Etnomatemática 

 

 

 

 

Modelagem 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Pública 

M13 Graduação 

Em administração de Empresas - 

Assunto: Métodos de pesquisa 

 

Não 

 

Privada 

M15 Pós-Graduação 

Mestrado em Educação Matemática 

Não  

Privada 

M17 Graduação 

Educação Matemática 

Seminários sobre Trilhas de Matemática 

  

Pública 

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para essa questão pelos ex-alunos participantes desse 

estudo mostram que 2 (dois) participantes têm experiência com o Ensino Superior. Por 

exemplo, o participante M3 é tutor de uma Universidade Federal pública, a distância, do 

Curso de Licenciatura em Matemática, que possui disciplinas relacionadas com as Trilhas de 

Matemática, não possuindo, contudo, experiência em ministrar aulas nesse segmento 

educacional. 

No entanto, o participante M7 respondeu que leciona para o Ensino Superior em uma 

Universidade privada, há 5 (cinco) anos, no Curso de Administração e Ciências Contábeis, 

contudo, não há disciplinas relacionadas as Trilhas de Matemática lecionadas nesses cursos. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes não possuem experiência em lecionar no ensino 

superior. 
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Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 8: Atualmente, você 

está lecionando matemática ou outras disciplinas relacionadas com a Matemática?, que 

estão envolvidos na formação de professores, mostram que o pesquisador M9 e M11 lecionam 

para o Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância e, também, em um 

Curso de Mestrado Profissional em Educação Matemática. 

Por outro lado, o pesquisador M13 está atuando como diretor acadêmico e, 

concomitantemente, leciona na formação de professores com ênfase no currículo e na 

avaliação geral das escolas enquanto os pesquisadores M15 e M17 lecionam em um curso de 

formação de professores de Matemática. 

Por outro lado, a análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes desse 

estudo para essa questão mostra que os 6 (seis) participantes estão lecionando Matemática na 

Educação Básica. Destaca-se que 2 (dois) participantes lecionam em escolas privadas 

enquanto 4 (quatro) participantes lecionam em escolas públicas. Por exemplo, os participantes 

M1, F4 e M3 atuam como professores de Matemática na rede estadual enquanto a participante 

F2 leciona Matemática na rede municipal.  

É importante destacar que esses participantes foram convidados para participarem 

dessa pesquisa em virtude de terem familiaridade com a temática relacionada com as Trilhas 

de Matemática, possibilitando um conhecimento aprofundado sobre essa ação pedagógica que 

é necessária para o desenvolvimento das atividades propostas para a condução do trabalho de 

campo dessa pesquisa e, também, para a elaboração de seu produto educacional em formato 

de um caderno de sugestões. 

 

2.3.      Teoria Fundamentada nos Dados como um Design Metodológico 

  

A Teoria Fundamentada nos Dados ou Grounded Theory foi inicialmente proposta, 

por Glaser e Strauss, em 1967, como um método de pesquisa, em seu livro intitulado The 

Discovery of Grounded Theory. A proposta dessa teoria se originou por meio de um modo 

indutivo de condução de pesquisas, que buscou no campo empírico o fundamento de uma 

teorização emergente a partir de observações e classificações sistemáticas dos dados 

(FRAGOSO, RECUERO; AMARAL, 2011). 

Assim, a Teoria Fundamentada nos Dados é um desenho metodológico que 

proporciona um grau de liberdade para que os pesquisadores possam lidar com os dados que 
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são coletados durante a realização do trabalho de campo (FRAGOSO, RECUERO; 

AMARAL, 2011). 

Essa liberdade possibilita a redação de uma teoria que emerge dos dados, a partir de 

uma sistemática observação, comparação, classificação e análise de similaridades e 

dissimilaridades das informações obtidas nesse processo. 

No entanto, é importante ressaltar que, nesse estudo, a Teoria Fundamentada nos 

Dados será aplicada de uma maneira adaptada, pois não haverá a utilização da codificação 

seletiva para a determinação de uma categoria central que possibilita a redação de uma teoria 

emergente dos dados. 

Nesse sentido, o objetivo da professora-pesquisadora não está relacionado com a 

obtenção informações para a redação de uma determinada teoria emergente, mas sim 

evidenciar uma resposta para a problemática desse estudo. 

Por outro lado, é importante ressaltar que a Teoria Fundamentada nos Dados, de 

origem qualitativa, também pode ser utilizada por meio de uma abordagem quantitativa 

(GLASER; STRAUSS, 1967). 

Dessa maneira, com a utilização dessas abordagens, os pesquisadores podem analisar 

os dados para que possam interpretar os resultados obtidos, possibilitando o entendimento de 

uma determinada problemática ou situação-problema. 

Essa abordagem permite a compreensão de como e por que os participantes de uma 

investigação agem de uma determinada maneira (LADEIRA, 2015). A figura 10 mostra um 

modelo simplificado do design de pesquisa baseado na Teoria Fundamentada nos Dados. 
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Figura 10: Modelo simplificado do design de pesquisa baseado na Teoria Fundamentada nos 

Dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ladeira (2015) 

 

Nessa teoria, Gasque (2007) afirma que os pesquisadores selecionem os dados, 

classificando-os e sintetizando-os por meio de codificações para organizá-los em categorias 

por meio da condução de 3(três) etapas identificadas como: a) amostragem teórica, b) 

codificação dos dados e c) redação da teoria. 

Conforme esse modelo simplificado, na Teoria Fundamentada nos Dados, a 

problemática estudada é desenvolvida por meio de uma coleta e análise de dados sistemática 

(STRAUSS; CORBIN, 1990). Nessa perspectiva, essa teoria exige o “exercício do 

pensamento criativo no processo de teorização, devendo o investigador ter a capacidade de 

retroceder e analisar situações de forma crítica e reflexiva” (BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 

179). 

De acordo com Ladeira (2015), a Teoria Fundamentada nos Dados pode ser 

considerada como uma metodologia exploratória que enfatiza a geração e o desenvolvimento 

de teorias que descrevem o fenômeno estudado e as condições para a sua manifestação por 
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meio de um processo de codificação que possibilita a análise dos dados e a interpretação dos 

resultados obtidos em um determinado estudo. 

 

2.3.1.   Amostragem Teórica 

 

A principal característica da proposta da Teoria Fundamentada nos Dados foi uma 

radical inversão do método tradicional de condução de pesquisas. Por exemplo, enquanto na 

pesquisa científica normalmente tem-se um problema que é confrontado com um referencial 

teórico e, a partir desse confrontamento, elaboram-se hipóteses que serão testadas em campo, 

conforme essa teoria, a teorização e a observação empírica são realizadas conjuntamente. 

Nesse direcionamento, é importante que os pesquisadores realizem o trabalho de 

campo libertos de suas pré-noções ou pré-conceitos, possibilitando que os dados empíricos 

forneçam as ideias e informações referentes aos dados coletados (FRAGOSO, RECUERO; 

AMARAL, 2011). 

Nesse sentido, a amostragem teórica se relaciona com o processo de coleta de dados 

para a geração de uma determinada teoria por meio da realização de um processo de 

codificação. Dessa maneira, os pesquisadores coletam, analisam, codificam conjuntamente os 

dados, decidindo como analisá-los para que possam interpretar os resultados obtidos no 

estudo (LADEIRA, 2015). 

Os métodos de coleta de dados utilizados nessa abordagem podem ser variados, 

provenientes de entrevistas, de observações do campo e de fontes documentais. Apesar disso, 

de um modo geral, a Teoria Fundamentada nos Dados baseia-se em análise de textos e, 

portanto, considera relevante que as observações sejam transcritas (GLASER, 2001). 

Nessa teoria, Glaser e Strauss (1967) argumentam que as entrevistas e os estudos de 

fontes facilitam a emergência dos conceitos emersos nos dados. Este é o primeiro passo no 

desenvolvimento do processo de codificação e categorização da Teoria Fundamentada nos 

Dados. Além disso, a coleta de dados também pode acontecer através de outros métodos, 

como, por exemplo, a etnografia. No entanto, esses dados precisam ser analisados de maneira 

sistemática e sequencial para que os pesquisadores possam capturar todas as idiossincrasias da 

problemática a ser estudada. 
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2.3.2.  Codificação dos Dados 

 

Um dos elementos mais importantes da coleta de dados é a sua organização por meio 

de um processo denominado de codificação que é um procedimento analítico que consiste 

numa sistematização dos dados coletados, de maneira a reconhecer padrões e elementos 

relevantes para a análise da problemática, bem como da interpretação dos resultados obtidos 

nessas investigações (GLASER, 2001). 

Na Teoria Fundamentada nos Dados, os dados são analisados com a utilização de três 

tipos de codificações denominadas de: Aberta, Axial e Seletiva, que devem ser entendidas 

como maneiras diferentes de tratar as informações coletadas. Esse processo deve ser realizado 

até que os dados sejam reconhecidos por meio da elaboração de categorias que emergem dos 

dados que foram codificados (LADEIRA, 2015). 

As categorias são um nível mais abrangente do que os conceitos, pois trazem 

elementos mais generalizantes, provenientes do trabalho de campo. Essas categorias podem 

originar a teoria emergente. Esse processo é desencadeado através do pensamento dedutivo e 

indutivo, que visa a criação de proposições que possibilitam o entendimento da problemática 

de um determinado estudo (FRAGOSO, RECUERO; AMARAL, 2011). 

Assim, de acordo com Pinheiro (2017), a codificação se refere ao processo utilizado 

para rotular, codificar e analisar os dados coletados, pois envolve comparações constantes 

entre os fenômenos, que podem conduzir os pesquisadores à elaboração de categorias por 

meio da abstração e relações entre esses elementos. 

 

2.3.2.1. Codificação Aberta e os Códigos Preliminares 

 

A codificação aberta compreende a parte inicial da fase analítica de um determinado 

estudo, principalmente focada na identificação, descrição e categorização do fenômeno 

encontrado em campo. Trata-se de um exame minucioso dos dados que são quebrados em 

partes menores, em busca de similaridades, padrões e particularidades (FRAGOSO, 

RECUERO; AMARAL, 2011). 

Esse processo envolve as atividades de examinar, comparar, conceituar e categorizar 

os dados que são sumarizados em códigos e categorias (PINHEIRO, 2017). Então, a 

codificação aberta focaliza, principalmente, os procedimentos de comparação, classificação e 

questionamento dos dados. 
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Nesse direcionamento, Fragoso, Recuero e Amaral (2011) argumentam que através da 

codificação aberta, os pesquisadores realizam comparações e elaboram perguntas que podem 

guiá-los no campo empírico por meio da realização dos seguintes questionamentos: “O que 

está acontecendo?”, “Em quais categorias esses dados se enquadram?” e “O que os dados 

expressam?”. Esta fase fragmenta os dados em códigos preliminares, possibilitando que sejam 

identificadas as suas propriedades e dimensões por meio da elaboração de categorias 

abstratas. 

 

2.3.2.2. Codificação Axial e as Categorias Conceituais 

 

A codificação axial corresponde a um segundo momento da fase analítica de um 

determinado estudo. Nessa etapa, a codificação axial aprimora e diferencia os códigos 

preliminares resultantes da codificação aberta. Assim, os pesquisadores selecionam as 

categorias mais relevantes por meio do agrupamento das informações constantes nos dados 

(PINHEIRO, 2017). 

Assim, na codificação axial, categorias mais densas são elaboradas por meio do 

relacionamento entre os códigos preliminares. Essas categorias são elaboradas por meio do 

relacionamento entre os códigos preliminares através da comparação entre os dados 

preliminares que foram obtidos com a observação das conexões encontradas nas 

classificações observadas (VIEIRA, 2018). 

Nessa fase analítica, Glaser (2001) afirma que a busca da relação de similaridades e 

dissimilaridades entre os dados preliminares é um aspecto importante para a elaboração de 

categorias conceituais, que tem por objetivo uma melhor compreensão da problemática 

envolvida na condução de um determinado estudo. 

 

2.4.     Triangulação dos Dados 

 

A triangulação dos dados é uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de 

diversos métodos para investigação de um mesmo fenômeno (VERGARA, 2006), que se 

refere à convergência ou corroboração de dados relacionados com uma mesma problemática 

de estudo (PINHEIRO, 2017). 

Nesse estudo, os dados foram triangulados com a utilização de 1 (um) questionário 

para todos os participantes, de 5 (cinco) entrevistas, sendo 2 (duas) com pesquisadores e 3 
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(três) com ex-alunos e, também, de 1 (um) grupo focal e do diário de campo, que foram 

elaborados com o objetivo de explorar o conhecimento dos participantes com relação às 

Trilha de Matemática na perspectiva da Etnomodelagem. A figura 11 mostra os instrumentos 

de coleta utilizados na triangulação dos dados. 

 

Figura 11: Instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados 

 
Fonte: Baseado em Rosa (2010) 

 

É importante ressaltar que a triangulação dos dados direciona os pesquisadores para a 

obtenção de uma resposta para a questão de investigação (PINHEIRO, 2017). Então, por meio 

dos dados coletados nessa pesquisa, a professora-pesquisadora buscou, por meio da 

triangulação, uma resposta para a questão de investigação desse estudo por meio da 

comparação e da convergência dos dados obtidos nos instrumentos de coleta e, também, com 

o auxílio da revisão de literatura realizada com a utilização de uma pesquisa bibliográfica. 

 

2.5.      Fórmula do Consenso e a Confiabilidade da Análise dos Dados 

 

Para que se pudesse assegurar a confiabilidade da análise dos dados e da interpretação 

das informações obtidas, a fórmula de consenso (MILES; HUBERMAN, 1994) foi utilizada 

nesse estudo. Essa fórmula é dada por: 
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Desse modo, uma abordagem para verificar a confiabilidade das codificações 

determinadas é solicitar que dois membros do time da pesquisa revejam os dados por meio de 

um processo codificatório independente (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Então, a professora-pesquisadora e o seu orientador verificarão as discrepâncias de 

codificação por meio da busca de soluções para resolvê-las através de discussões para 

negociar o consenso sobre essas codificações e categorizações por meio de troca constante de 

e-mails até que esse processo fosse consensuado. 

Em concordância com esse procedimento, nesse processo, do total de 4700 

codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados nessa 

investigação, houve 380 divergências encontradas nesse processo. Por conseguinte, com a 

aplicação da fórmula do consenso tem-se que: 

 

 

 

Desse modo, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para as 

questões dos questionários e, também, para as atividades propostas nos blocos do registro 

documental com relação à codificação dos códigos preliminares foi de 92,0%. 

Por conseguinte, conforme Miles e Huberman (1994), esse resultado é considerado 

confiável, pois é igual ou superior a 90%, que é o mínimo exigido como satisfatório para a 

obtenção do consenso entre a professora-pesquisadora e o seu orientador. 

 

2.6.      Procedimentos Metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo da Trilha de Matemática 

foram realizados a partir da fundamentação teórica proposta para essa pesquisa, bem como 

pela obtenção dos dados coletados mediante o contato direto e interativo da professora-

pesquisadora com os participantes dessa investigação. Essa pesquisa foi conduzida por meio 

de uma abordagem qualitativa. 

A escolha da Teoria Fundamentada nos Dados para a condução dessa investigação 

baseia-se no fato de que a interpretação dos resultados emerge a partir da coleta dos dados que 

são codificados por meio da codificação aberta que possibilita a identificação dos códigos 
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preliminares e, também, da codificação axial, que propiciará que a professora-pesquisadora 

identifique as categorias conceituais. 

O principal objetivo dessa pesquisa foi investigar entendimento dos participantes 

desse estudo com relação aos processos matemáticos locais que estão relacionados com o 

desenvolvimento de Trilhas de Matemática, bem como, de acordo com Gil (2007), 

compreender a análise e a interpretação de diversas posições sobre a temática estudada com a 

condução de uma pesquisa exploratória e bibliográfica. 

Desse modo, a professora-pesquisadora realizou uma pesquisa bibliográfica que a 

auxiliou no entendimento da formulação de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, que 

visava a busca de uma fundamentação teórica que pudesse propiciar uma aprendizagem com 

significado, contextualizada e transformadora para os alunos, contrapondo-se ao modelo 

pedagógico tradicional de ensino que é frequentemente utilizado em muitas escolas. 

Assim, a partir do ingresso da professora-pesquisadora no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, em março de 2019, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que tinha 

por objetivo buscar as fundamentações teóricas para auxiliá-la na determinação da resposta 

para a questão de investigação desse estudo. Essa técnica auxiliou essa profissional a situar a 

problemática desse estudo na literatura acadêmica, para então aprofundá-la por meio da 

utilização dos autores estudados para uma compreensão e explanação crítica e científica sobre 

essa temática. 

Dessa maneira, essa pesquisa bibliográfica se iniciou com uma busca no banco de 

teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a 

procura de resumos de dissertações e teses que abordassem a temática desse estudo. Por 

conseguinte, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Etnomodelagem; Modelagem 

Matemática e Trilhas de Matemática; Etnomatemática e Trilhas de Matemática; 

Etnomatemática e Modelagem Matemática; Etnomatemática e Modelagem Matemática e 

Etnomatemática. 

Contudo, a professora-pesquisadora verificou que as pesquisas que abordavam a 

temática Etnomodelagem eram escassas enquanto não havia investigações sobre o tema 

Trilhas de Matemática. Esse levantamento mostrou a necessidade de investigar e compreender 

as contribuições da Etnomodelagem como uma proposta de ação pedagógica para o processo 

de ensino e aprendizagem em Matemática com a utilização de Trilhas de Matemática. 

Em seguida, a professora-pesquisadora também realizou esse levantamento em artigos, 

livros, capítulos de livros, dissertações e teses, em português, inglês e espanhol, confirmando 
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que a temática proposta nessa investigação ainda é limitada, mostrando, assim, o aspecto 

inovador dessa pesquisa. 

É importante ressaltar que o Comitê de Ética (CEP), da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), autorizou a condução do trabalho de campo desse estudo, de acordo com o 

Parecer Consubstanciado – CAAE no. 22454919.3.0000.5150, de 22 de novembro de 2019, 

possibilitando o início da condução dessa investigação. 

É necessário destacar que, devido às mudanças no novo cenário mundial causadas pela 

COVID-19, a professora-pesquisadora enviou um convite por e-mail, no dia 26 de junho de 

2020, para 2 (dois) pesquisadores nacionais e, também, para 4 (quatro) pesquisadores 

internacionais, sendo 2 (dois) do Nepal e 2 (dois) da Alemanha, convidando-os para 

participarem dessa pesquisa. 

Nesse mesmo dia, a professora-pesquisadora também enviou um e-mail para 8 (oito) 

ex-alunos participantes da disciplina de Etnomatemática, do Curso de Etnomatemática, do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, de uma Universidade Federal em Minas 

Gerais, que participaram da realização de trilhas de Matemática, convidando-os para 

participarem dessa pesquisa.  

Essa situação pandêmica foi reconhecida pelo governo federal brasileiro, em 03 de 

fevereiro de 2020, por meio da Portaria nº 188 (BRASIL, 2020), do Ministério da Saúde, que 

declarou a emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção 

humana causada pelo coronavírus. 

Nos e-mails enviados, a professora-pesquisadora explicou que estava realizando uma 

pesquisa exploratória sobre a temática relacionada com as Trilhas de Matemática e a 

Etnomodelagem, que tinha como objetivo identificar o conhecimento dos participantes sobre 

essa ação pedagógica e a sua possível utilização em salas de aula. 

É importante ressaltar que 2 (dois) pesquisadores nacionais, 3 (três) pesquisadores 

internacionais, sendo 2 (dois) do Nepal e 1 (um) da Alemanha) e 6 ex-alunos aceitaram o 

convite para participarem da condução dessa pesquisa. 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora enviou no dia 29 de junho de 2020, por 

meio do e-mail dos participantes desse estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE (Apêndices I e II), elaborado em português e em inglês, para que que esses 

participantes autorizassem as suas participações nesse estudo. 
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Nesse mesmo e-mail, a professora-pesquisadora também enviou o questionário 

(Apêndices III e IV), elaborado em português e inglês, iniciando, assim, a condução do 

trabalho de campo dessa pesquisa com a utilização desse instrumento de coleta de dados. 

Ressalta-se que os questionários preenchidos e os TCLE assinados foram retornados 

pelos participantes desse estudo para a professora-pesquisadora, via e-mail, no período de 30 

de junho de 2020 a 11 de julho de 2020, autorizando as suas participações nessa pesquisa. 

O principal objetivo desses documentos foi informar os participantes sobre os 

procedimentos e instrumentos que foram utilizados durante a realização do trabalho de campo 

desse estudo, bem como apresentar informações de que poderiam desistir, a qualquer 

momento, de sua participação nessa investigação. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à 

identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos, que foram 

identificados apenas pela professora-pesquisadora e pelo seu orientador. 

A coleta dos dados foi realizada pela professora-pesquisadora por meio da utilização 

de instrumentos metodológicos que foram devidamente elaborados para esse fim. Assim, após 

o retorno dos TCLE devidamente assinados, a professora-pesquisadora iniciou a condução do 

trabalho de campo desse estudo, com a aplicação do questionário, que possibilitou a coleta de 

dados. 

O quadro 6 mostra um resumo dos instrumentos de coleta de dados utilizados nesse 

estudo, bem como os seus objetivos e respectivas datas de aplicação durante a condução do 

trabalho de campo desse estudo. 

 

Quadro 6:  Data de aplicação e objetivos dos instrumentos de coleta de dados 
Instrumento de 

Coleta de Dados 

Data da Aplicação Objetivos 

 

 

 

Questionários 

 

De 29/06/2020 a 11/07/2020 

Retorno de 11 questionários, 2 

(dois) de pesquisadores 

nacionais, 3 (três) de 

pesquisadores internacionais, 

sendo 2(dois) do Nepal e 1 (um) 

da Alemanha e 6 (seis) de ex-

alunos participantes de trilhas de 

Matemática. 

Traçar um perfil geral dos participantes 

desse estudo, bem como entender a sua 

compreensão sobre as Trilhas de Matemática 

e a relação entre a Matemática e a cultura. 
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Entrevistas 

semiestruturadas 

 

 

 

De 07/09/2020 a 02/10/2020 

 

Obter informações sobre a perspectiva dos 

participantes com relação à Etnomatemática, 

à Modelagem Matemática e a sua conexão 

com as Trilhas de Matemática para a 

contextualização de atividades cotidianas. 

 

 

 

 

Grupo Focal 

 

 

 

 

21 de outubro de 2020 

Das 18 horas às 20 horas 

O principal objetivo do grupo focal é buscar 

o entendimento sobre as possíveis conexões 

da Etnomatemática, a Modelagem e 

Etnomodelagem com relação às Trilhas de 

Matemática. Compreender como utilizar as 

Trilhas de Matemática para a valorização 

dos conhecimentos êmico (local), ético 

(global) e dialógico (glocal). 

 

 

Diário de Campo 

da professora-

pesquisadora 

 

 

De 29/06/2020 a 21/10/2020 

O principal objetivo do diário de campo é 

registrar as observações realizadas depois da 

concretização das entrevistas e do grupo 

focal referentes à problemática proposta para 

esse estudo. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Concomitantemente, os questionários (Apêndices III e IV), escrito em português e 

inglês, foram enviados para os participantes que os retornaram devidamente preenchidos, 

possibilitando a utilização de informações relacionadas com a idade, o sexo, a formação 

acadêmica de graduação e pós-graduação, sobre a docência e, também, sobre como esses 

participantes se relacionam com as questões associadas ao conhecimento relacionado com as 

Trilhas de Matemática. 

Em seguida, a professora-pesquisa realizou as entrevistas semiestruturadas com 2 

(dois) pesquisadores, cujo roteiro foi aplicado com 1 (um) pesquisador nacional, em 07 de 

setembro de 2020, e com 1 (um) pesquisador internacional do Nepal, em 08 de setembro de 

2020. 

Posteriormente, a professora-pesquisadora realizará a entrevista com 3 (três) ex-alunos 

participantes da disciplina de Etnomatemática. O grupo focal será realizado com 2 (dois) 

pesquisadores nacionais e com 6 (seis) ex-alunos participantes desse estudo. Ressalta-se que 

essas entrevistas foram transcritas pela professora-pesquisadora. 

É necessário enfatizar que os pressupostos da Teoria Fundamentada foram utilizados 

durante as fases de análise dos dados, de categorização dos códigos preliminares em 

categorias conceituais e de interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, possibilitando 
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que a professora-pesquisadora determinasse uma resposta para a questão de investigação 

dessa pesquisa. 

 

2.7.      Coleta de Dados 

 

A abordagem qualitativa de pesquisa requereu a utilização de instrumentos diversos 

para a produção de dados, possibilitando que a professora-pesquisadora obtivesse as 

informações necessárias para uma melhor compreensão e interpretação dos resultados que 

foram obtidos nesse estudo. 

Desse modo, a metodologia qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 268). 

Um dos principais objetivos da coleta de dados é buscar informações que possam 

validar os resultados obtidos em investigações por meio da triangulação dos dados 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). Então, nesse estudo, os dados foram coletados por meio dos 

seguintes instrumentos: a) questionário; b) diário de campo da professora-pesquisadora, c) 

entrevistas semiestruturadas e d) grupo focal. 

Assim, o principal objetivo da utilização desses instrumentos de coleta de dados foi 

auxiliar a professora-pesquisadora a obter uma resposta para a questão de investigação: 

Destaca-se, então, que os objetivos e as finalidades de cada um desses instrumentos de 

coleta de dados, que foram utilizados na condução do trabalho de campo dessa investigação, 

estão brevemente descritos a seguir. 

 

2.7.1.   Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados que serão utilizados na condução do trabalho de 

campo desse estudo para compor a amostragem teórica desta investigação são: a) 1 (um) 

questionário ; b) diário de campo da professora-pesquisadora e c) 4 (quatro) entrevistas 

semiestruturadas e 1 (um) grupo focal. 
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2.7.1.1. Questionário 

 

Os questionários são instrumentos importantes para a condução de pesquisas, pois 

são flexíveis e possibilitam a coleta de dados qualitativos (ROSA, 2010), sendo também um 

dos instrumentos mais tradicionais de coleta de dados, podendo atingir um grupo grande de 

participantes (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). 

Os questionários são instrumentos de técnicas de investigação compostos por 

questões apresentadas por escrito para os participantes, que visam a busca do conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses e expectativas. 

É importante ressaltar que, na elaboração desses instrumentos de coleta de dados, as 

questões semiabertas e abertas serão utilizadas, pois apesar de serem mais difíceis de serem 

respondidas, catalogadas e interpretadas, oferecem para os participantes a liberdade e a 

flexibilidade para responderem aos questionamentos solicitados (ROSA, 2010). 

O questionário (Apêndice III e IV), que foi utilizado nesse estudo, foi elaborado em 

português e inglês, sendo composto por 20 questões, sendo 4 (quatro) abertas, 2 fechadas e 14 

semiabertas, que têm como objetivo principal traçar um perfil geral dos participantes desse 

estudo, bem como entender a sua compreensão sobre as Trilhas de Matemática e a relação 

entre a Matemática e a cultura. 

Por outro lado, Sampieri, Collado e Lucio (2006) argumentam que as questões 

fechadas também serão utilizadas na elaboração de questões mais específicas, bem como por 

causa de sua facilidade no processo de codificação, possibilitando o tratamento analítico dos 

dados coletados nesses instrumentos. 

Assim, esse instrumento de coleta de dados contém questões relacionadas com 

informações sobre a importância da matemática em sua vida cotidiana e a relação dos 

elementos históricos e geográficos que compõem a cidade na qual essa pesquisa será 

conduzida com possíveis associações com a Matemática apreendida em sala de aula. 

 

2.7.1.2. Diário de campo da professora-pesquisadora 

 

No diário de campo da professora-pesquisadora foram registradas as observações 

realizadas depois da concretização das entrevistas e do grupo focal das Trilhas de Matemática. 

Essa abordagem tem como principal objetivo suprir as possíveis lacunas de obtenção de 
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informações proporcionadas por outros métodos de coleta de dados, além do questionário. 

(LADEIRA, 2015). 

Então, nesse estudo, os registros e as anotações que surgiram durante a realização do 

trabalho de campo originou um diário de campo que auxiliou a professora-pesquisadora na 

análise dos dados e na interpretação dos resultados desse estudo, pois a “observação é um dos 

instrumentos que mais fornece detalhes ao pesquisador, por basear-se na descrição e para 

tanto utilizar-se de todos os cinco sentidos humanos” (OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

Assim, a observação possibilitou a análise e a interpretação do comportamento dos 

participantes dessa pesquisa com relação à problemática proposta, pois buscou a compreensão 

de suas ações no contexto proposto para o desenvolvimento dessa investigação. É importante 

ressaltar que a observação em conjunto com outros métodos de coleta de dados, como, por 

exemplo, os questionários e as atividades das Trilhas de Matemática do registro documental 

têm como objetivo buscar evidências adicionais para a triangulação dos dados (OLIVEIRA, 

2010) que foram coletados durante a realização do trabalho de campo dessa pesquisa. 

 

2.7.1.3. Entrevistas Semiestruturadas 

 

De acordo com Gil (1999), as entrevistas são técnicas de investigação que tem como 

objetivo a obtenção de informações de interesse para a realização de pesquisas. Nesse 

instrumento de coleta de dados, os pesquisadores estão em contato direto com os 

entrevistados ao realizarem questões formuladas que possuem objetivos definidos, 

propiciando a interação social. 

Desse modo, os pesquisadores analisam as respostas dadas pelos participantes com 

mais profundidade, possibilitando um aprofundamento na compreensão das respostas para as 

questões propostas para os pesquisados. Assim, a professora-pesquisadora elaborou questões 

que objetivam auxiliá-la no entendimento da realização de Trilhas de Matemática, bem como 

com relação à conexão entre a Matemática e a cultura por meio da Etnomodelagem. 

Por conseguinte, conforme proposto por Patton (1990), a professora-pesquisadora 

elaborou um guia da entrevista semiestruturada em português e (Apêndice V) em inglês 

(Apêndice VI) com 10 (dez) questões que nortearam esse processo. É importante ressaltar 

que, apesar de as questões da entrevista serem semiestruturas, a professora-pesquisadora pode 

suscitar outros questionamentos que podem surgir da naturalidade da interação entre os 

entrevistados e os pesquisadores. 
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2.7.1.4. Grupo Focal Adaptado 

 

O instrumento de coleta de dados denominado de grupo focal é formado por um 

número de participantes que pode variar de acordo com os objetivos propostos pelos 

investigadores, como, por exemplo, de 5 a 8 ou de 9 a 12 componentes (BARNETT, 2002). 

Para esse estudo, será realizado um grupo focal composto por 8 (oito) participantes. O guia de 

entrevista do grupo focal desse estudo foi elaborado somente em português (Apêndice VII), 

haja vista que será realizada com 2 (dois) pesquisadores nacionais e 6 (seis) ex-alunos 

participantes. 

Esse instrumento de coleta de dados é composto por 3 (três) questões abertas, cujo 

objetivo é orientar a professora-pesquisadora na condução das discussões realizadas com os 

participantes desse grupo. Essas questões foram baseadas nas respostas dadas pelos 

participantes ao questionário e às entrevistas, pois visou direcionar as discussões propostas 

para o foco no esclarecimento de temáticas tratadas nesses instrumentos de coleta de dados, 

que necessitaram de compreensão posterior pela professora-pesquisadora. 

Nesse direcionamento, Barnett (2002) afirma que um dos principais objetivos do 

grupo focal é discutir sobre as crenças e as experiências dos componentes do grupo com o 

objetivo de esclarecer, clarificar e obter informações concretas e precisas sobre determinados 

tópicos abordados em documentos de coleta de dados utilizados previamente. 

É importante ressaltar que o grupo focal realizado nessa pesquisa é uma adaptação, 

pois conforme a proposta de Barnett (2002), existe a necessidade de que o ambiente dos 

encontros seja acolhedor e assegure privacidade para facilitar o debate e aprofundar as 

discussões. Sugere-se também que as cadeiras ou assentos sejam organizados em torno de 

uma mesa de conferências, em um círculo ou em outra disposição que promova a participação 

e a interação dos envolvidos. 

No entanto, essa organização para o grupo focal não foi possível durante a condução 

do trabalho de campo desse estudo, haja vista que o período de coleta de dados foi realizado 

durante uma situação pandêmica por meio de uma reunião virtual com os participantes, que 

foi conduzido pela plataforma Google Meet. 

 

2.8.   Procedimentos de análise dos dados e da interpretação dos resultados 

 

Os dados que foram coletados durante a aplicação do questionário, das entrevistas 

semiestruturadas e do grupo focal compuseram a amostragem teórica dessa pesquisa. Esses 
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dados foram organizados, analisados e preparados para a condução das codificações aberta e 

axial propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados. 

Na codificação aberta, os dados foram separados em partes distintas, sendo que, em 

seguida, foram rigorosamente analisados e comparados constantemente para a determinação 

de semelhanças e diferenças para uma posterior codificação por meio da determinação de 

códigos preliminares. 

De acordo com Strauss e Corbin (2008), codificação axial tem por objetivo iniciar o 

processo de reagrupamento dos códigos preliminares, cujos dados foram divididos na etapa da 

codificação aberta e codificados por meio de comparações frequentes e constantes que 

visavam a determinação das categorias conceituais. 

Assim, as categorias conceituais foram identificadas durante o desenvolvimento da 

codificação aberta, possibilitando a interpretação dos resultados obtidos nessa investigação 

para auxiliar a professora-pesquisadora na determinação de uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

UTILIZANDO AS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL PARA A APRESENTAÇÃO 

E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse capítulo apresentam-se a análise dos dados coletados no questionário, nas 

entrevistas, no grupo focal e, também, no diário de campo da professora-pesquisadora. Assim, 

as respostas dadas pelos participantes para esses instrumentos de coleta de dados foram 

transcritas, codificadas, analisadas e interpretadas, auxiliando a professora-pesquisadora na 

determinação de uma resposta para a seguinte questão de investigação: 

Como a perspectiva de pesquisadores e participantes de trilhas de matemática podem 

contribuir para o desenvolvimento de atividades de modelagem matemática em uma 

perspectiva etnomatemática por meio da etnomodelagem? 

É importante destacar que os processos de coleta e de análise dos dados ocorreram 

simultaneamente durante todas as etapas da condução dessa pesquisa, pois esse é um aspecto 

importante da Teoria Fundamentada. 

 

3.1.     Fase Analítica dos Dados 

 

Inicialmente, a amostragem teórica foi utilizada pela professora-pesquisadora para 

analisar os dados que foram coletados por meio dos instrumentos utilizados para essa 

finalidade. Para essa análise, de acordo com Gasque (2007), foram utilizados indicadores 

como expressões e frases que emergiram no decorrer desse processo. Em seguida, os 

procedimentos relacionados com a codificação foram iniciados até a ocorrência da saturação 

teórica, quando as informações se repetiram, dificultando a determinação de novas 

informações. 

É importante ressaltar que, conforme Coffey e Atkinson (1996), a codificação é um 

dos elementos mais relevantes da Teoria Fundamentada nos Dados, pois os pesquisadores 

determinam os códigos por meio da análise de frases, de parágrafos ou de textos completos. 

Desse modo, os investigadores examinam o fragmento de um documento ou uma citação 

direta para que possam identificar informações para serem codificadas. 
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Quadro 7: Exemplo de codificação aberta 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Dados Coletados Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

Em sua opinião, é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nos 

monumentos, em um local, em um objeto, em uma construção, ou em uma 

representação artística na cidade em que você reside? 

1) Conhecimento 

ético 

 

(2) Atividades 

extraclasse 

 

 

(3) Matematização 

das situações 

cotidianas 

 

(4) Interesse e 

motivação pela 

Matemática 

 

 

(5) Conexão da 

Matemática com o 

cotidiano 

 

(6) Matemática 

interdisciplinar 

 

(7) Valorização dos 

conhecimentos 

êmicos. 

 

 

(8) Conteúdos 

Matemáticos 

 

 

(9) Artefatos 

culturais de medidas 

 

(10) Aplicação da 

Matemática 

 

 

(11) Ação 

pedagógica 

 

(12) Interação entre 

professores e alunos 

Sim, Projeto arquitetônico da Praça da Liberdade e Igreja São Francisco 

(Pampulha) em Belo Horizonte – cidade administrativa, Templo paroquial 

Cristo Redentor da igreja Católica e outros. Grande parte dos projetos 

arquitetônicos da cidade tem a idealização de Oscar Niemayer (5). Seus 

projetos valorizam a geometria euclidiana e não euclidiana de forma criativa 

(1). 

Em sua opinião, é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nas 

igrejas da cidade em que você reside? 

Sim, estamos imersos em espaços arquitetônicos recheados de geometria plana 

e espacial (1). Estes locais são propícios para idealizarmos aulas diferenciadas 

em espaços abertos aos nossos estudantes (11). Temos a possibilidade de 

apresentar uma aula diferenciada em monumentos arquitetônicos das nossas 

cidades (2), apresentando a riqueza da geometria de forma prática e lúdica 

nesses espaços abertos (3). 

Os seus alunos gostam de estudar conteúdos matemáticos e geométricos? 

A teoria de forma isolada nem sempre desperta o interesse dos estudantes (4). 

Quando é possível conciliar a geometria com os monumentos e a geometria é 

elevada a outro patamar de interesse (5). Professor e alunos podem agregar (12) 

novas percepções de matemática, contexto histórico da obra e novas 

provocações surgem (6). O poder de persuasão das obras arquitetônicas encanta 

alunos e visitantes (7). Os conteúdos a serem trabalhados são desde conceitos 

da geometria euclidiana (ponto, reta e plano) até cálculos mais elaborados para 

o ensino médio (8) utilizando trenas de laser para cálculos práticos (9). Os 

alunos inseridos neste ambiente (2) ficam muito mais engajados nas atividades 

(4).  

Em sua opinião, os conteúdos matemáticos e geométricos são importantes para 

a realização de atividades e tarefas cotidianas? 

Ensinar ponto, reta e plano (8) no ensino fundamental sem apresentar algo 

prático (10) fatalmente esse conteúdo será repetido no ensino médio 

paulatinamente de forma desagradável (4). Quando você consegue promover 

atividades que exemplificam nos monumentos (11) o que de fato são pontos, 

retas e planos (8) o aluno estabelece associações com o que já foi visto (10). 

No ensino médio o aluno pode ter uma compreensão mais aprofundada (4) de 

conceitos e cálculos (8). Cito exemplos de alunos que manifestaram interesse 

em cursar arquitetura, mas detestavam (4) os conceitos geométricos de forma 

exclusivamente teórica (1). Quando você leva estes alunos aos monumentos 

(ao mais próximo do que ele vai aplicar na área de seu interesse) (2) muda 

completamente a maneira de compreender e aproximar dos conceitos 

[matemáticos] (5). 
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Nesse direcionamento, para Glaser (1978), os códigos determinados durante o 

processo de codificação são denominados de: a) preliminares, que possibilitam os 

pesquisadores na conceituação empírica da pesquisa e b) conceituais, que possibilitam a 

abstração dos dados para a obtenção de informações relevantes para a composição das 

categorias. 

Em concordância com esse contexto, o processo codificatório se iniciou com a 

Codificação Aberta, possibilitando que as informações obtidas dos dados fossem 

rigorosamente examinadas linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo. Destaca-se que 

esse procedimento foi realizado manualmente pela professora-pesquisadora a partir do 

registro das informações contidas nos dados presentes na amostragem teórica. 

Por meio dessa abordagem, a professora-pesquisadora determinou os códigos 

preliminares que emergiram na fase analítica desse estudo. O quadro 7 exemplifica esse 

processo de codificação aberta. 

Posteriormente, a professora-pesquisadora iniciou o processo da Codificação Axial 

com o desenvolvimento de uma análise aprofundada dos códigos preliminares obtidos durante 

a codificação aberta. Consequentemente, para Strauss e Corbin (1990), esses códigos foram 

reagrupados de modos diversos para que essa profissional identificasse as categorias 

conceituais. O quadro 08 exemplifica a codificação axial utilizada nessa investigação. 

 

Quadro 8: Exemplo de codificação axial 

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

Os procedimentos relacionados com a coleta, a apresentação, a organização e a análise 

de dados foram realizados de maneira concomitante em todas as etapas da condução dessa 

investigação. Nesse contexto, apresenta-se a organização e a análise dos dados que foram 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos êmicos. 

(9) Artefatos culturais de medidas 

 

Etnomatemática 

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

 

Modelagem Matemática 

(3) Matematização das situações cotidianas 

(6) Matemática interdisciplinar 

Etnomodelagem 

(2) Atividades extraclasse 

(4) Interesse e motivação pela Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

Ação Pedagógica das Trilhas de Matemática 
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coletados nos instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo dessa 

pesquisa, bem como as suas codificações aberta e axial. 

 

3.2.      Apresentação, Organização e Análise dos Dados 

 

Os dados que compuseram a amostragem teórica dessa pesquisa para o questionário 

foram coletados no período de 29 de junho de 2020 a 11 de julho de 2020. Posteriormente, as 

entrevistas foram realizadas de 07 de setembro de 2020 a 02 de outubro de 2020 enquanto o 

grupo focal foi realizado em 21 de outubro de 2020. 

Ressalta-se que, durante a condução do trabalho de campo desse estudo, foram 

utilizados 1 (um) questionário para cada participante, 5 (cinco) entrevistas e 1 (um) grupo 

focal e, também, pelo diário de campo da professora-pesquisadora, para a obtenção de 

informações constantes nos dados, bem como para a interpretação dos resultados obtidos. 

Desse modo, apresenta-se o desenvolvimento da fase analítica proposta para esse estudo. 

 

3.2.1.   Apresentação e Análise dos Dados Coletados no Questionário 

 

A análise das respostas dadas para esse questionário mostra que os 11 participantes, 

sendo 2 (dois) pesquisadores nacionais, 3 (três) pesquisadores internacionais e 6 (seis) ex-

alunos da disciplina de Etnomatemática, responderam esse instrumento metodológico de 

coleta de dados, que foi enviado pela professora-pesquisadora por meio de email no dia 29 de 

junho de 2020. 

O principal objetivo desse questionário foi compreender como esses pesquisadores e 

ex-alunos entendem o desenvolvimento das Trilhas de Matemática com a utilização da ação 

pedagógica da Etnomatemática e da Modelagem por meio da Etnomodelagem. Os 

questionários, devidamente preenchidos pelos participantes desse estudo foram retornados por 

email para a professora-pesquisadora, no período de 29 de junho de 2020 a 11 de julho de 

2020. 

Ressalta-se que as questões de 01 a 08 foram analisadas no Capítulo II dessa 

dissertação, pois estavam relacionadas com a caracterização dos participantes dessa 

investigação. Assim, nesse tópico, a professora-pesquisadora analisou as questões de 09 a 20 

desse instrumento de coleta de dados. 
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Desse modo, as respostas dadas para questão 9: Em sua opinião, é possível encontrar 

conteúdos matemáticos e geométricos nos monumentos, em um local, em um objeto, em uma 

construção, ou em uma representação artística na cidade em que você reside? Se sim ( ). 

Quais?. Não ( ). Explique sua resposta, mostram que os 5 (cinco) pesquisadores participantes 

desse estudo entendem que é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos na 

cidade em que residem. Por exemplo, o participante M11 afirmou que esses conteúdos: 

(...) podem ser encontrados nos pensamentos matemáticos e geométricos 

desenvolvidos localmente pelos membros que compõem um determinado 

grupo cultural. Essas noções, técnicas, estratégias e práticas matemáticas 

estão relacionadas com o próprio entorno cultural dos indivíduos, que 

desenvolvem essas tics para resolver as situações-problema que são 

enfrentadas no cotidiano, de uma maneira específica. 
 

Esse participante complementou a sua resposta afirmando que os conteúdos que 

podem ser explorados nos monumentos e nas construções de sua cidade estão relacionados 

com as: 

Funções, equações de primeiro grau, equações trigonométricas, equações de 

segundo grau, geometria plana e espacial (áreas, volumes, perímetro, figura 

planas, figuras espaciais), geometrias não euclidianas (fractais), conceitos 

intuitivos de análise combinatória, noções de cálculo como infinito. Esses 

são conteúdos escolares ou acadêmicos, contudo, podem ser encontrados 

pensamentos matemáticos e geométricos desenvolvidos localmente pelos 

membros que compõem um determinado grupo cultural. Essas noções, 

técnicas, estratégias e práticas matemáticas estão relacionadas com o próprio 

entorno cultural dos indivíduos, que desenvolvem essas tics para resolver as 

situações-problema que são enfrentadas no cotidiano, de uma maneira 

específica. 

 

Nesse contexto, o participante M17 argumentou que é possível descobrir conexões dos 

conteúdos matemáticos com os monumentos, locais, objetos, construções ou em 

representações artísticas, pois: 

(...) estão em todos os tipos de objetos da arquitetura urbana. A natureza 

também oferece muitas oportunidades para descobrir conexões matemáticas. 

O conteúdo geométrico é, obviamente, a primeira prioridade porque as 

formas geométricas como cilindros, círculos, cubóides ou triângulos são 

fáceis de encontrar na arquitetura urbana. Assim, por um lado, é possível 

criar tarefas nas quais essas formas devam ser descobertas e suas 

propriedades determinadas. Os cálculos da área de superfície, massa e 

volume também são relativamente fáceis de incorporar. Inicialmente, o foco 

aqui é mais sobre os aspectos estáticos da matemática. As coisas ficam um 

pouco mais difíceis quando queremos descobrir outras relações matemáticas, 

como relações funcionais na natureza ou arquitetura. Aqui, muitas vezes é 

uma questão de como os diferentes tamanhos se relacionam entre si. 

Exemplos clássicos de relações funcionais são a relação de caminho e tempo 

ou altura e largura. Aqui, o foco está mais nos aspectos dinâmicos da 

matemática. 
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Complementando a sua resposta, esse participante comentou que esses conteúdos 

podem ser utilizados para modelar: 

Pontes por meio de equações quadráticas, determinar a inclinação de rampas, 

medir a largura dos degraus das escadas, determinar o volume de água em 

fontes, explorar os triângulos na arquitetura das casas, determinar a 

velocidade de escadas rolantes, calcular o volume e o peso de objetos 

cilíndricos e utilizar estátuas, a arte e a natureza (árvores) para medidas. 

 

Além disso, o pesquisador participante M13 respondeu que “todo objeto em nossa 

sociedade é feito com formas geométricas”, sendo que apresentou o exemplo do Templo de 

Krishna, na Patan Darbar Square, em Patan, no Nepal, descrevendo que esse: 

(...) templo tem 21 pináculos e é feito com uma única pedra no estilo 

Shikhara28. A base do templo tem uma forma que é proporcionalmente 

reduzida à medida que a altura aumenta até atingir o seu auge. Nesse templo 

você pode encontrar geometrias diferentes. Tem-se um prisma se você juntar 

os pontos do pináculo29 ao final do quadrado inferior. No geral, o templo é 

construído com todas as formas geométricas. 

 

A figura 12 mostra o Templo de Krishna localizado em Patan Darbar Square, em 

Patan, no Nepal. 

 

Figura 12:Templo de Krishna 

 
Fonte: https://ktmguide.com/listing/krishna-temple/ 

 

 

28Os templos em estilo Shikara reproduzem o formato do Monte Kailash onde o Deus Shiva meditou. 

Geralmente, esses templos são construídos com tijolos, possuindo torre afilada, simbolizando as cavernas e as 

montanhas (HARLE, 1994). 
29Pináculo é o ponto mais alto de um edifício ou de uma torre, que pode ser construído com alvenaria para ser 

empregado como um contrapeso ou como uma decoração (HARLE, 1994). 
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Por outro lado, com relação à essa questão, o pesquisador participante M9 afirmou 

que: 

(...) afastar os alunos do quadro-negro é vital, pois precisamos ajudá-los a 

ver as aplicações e as formas de matemática no mundo exterior. Assim, os 

livros, os testes, o giz tradicional e as aulas expositivas não são formas reais 

ou aplicáveis de aprendizagem. 

 

Explicando a sua resposta, o participante M9 também destacou que: 

(...) muitos alunos odeiam a matemática porque não exploram maneiras 

alternativas de ver, usar e aprender os seus conteúdos fora do paradigma 

tradicional do livro didático e do quadro-negro, contudo, é possível torná-la 

mais interessante para os professores e alunos. 

 

Esse pesquisador também afirmou que “utilizamos a modelagem e a etnomatemática 

com alunos da 5ª série numa trilha de matemática, por meio da etnomodelagem, em Patan 

Darbar Square, no Nepal”. A figura 13 mostra a praça Patan Darbar Square, em Patan, no 

Nepal. 

 

Figura 13: Patan Darbar Square, no Nepal 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Continuando com a análise dessa questão, os 6 (seis) ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática, participantes desse estudo, também responderam que é possível encontrar 

conteúdos matemáticos e geométricos nas construções e monumentos em suas cidades. 

Por exemplo, o ex-aluno participante M3 respondeu que “Ouro Preto é uma cidade 

marcada pelas imponentes construções do século XVIII, que possuem diversas formas a 

serem exploradas, pois são edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, 

barrocos e de rococó”. A figura 14 mostra uma vista aérea da cidade de Ouro Preto, em Minas 

Gerais. 
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Figura 14: Vista aérea da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Em concordância com esse contexto, o ex-aluno participante M5 afirmou que o: 

(...) projeto arquitetônico da Praça da Liberdade e da Igreja São Francisco, 

na Pampulha, em Belo Horizonte; da cidade administrativa, do templo 

paroquial Cristo Redentor da igreja Católica e outros, tem a idealização de 

Oscar Niemayer e os seus projetos valorizam a geometria euclidiana e não-

euclidiana de forma criativa. 

 

Por exemplo, a figura 15 mostra a Igreja de São Francisco de Assis, no complexo da 

Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

Figura 15: Igreja de São Francisco na Pampulha 

 
Fonte: https://www.dedmundoafora.com.br/complexo-da-pampulha-belo-horizonte-minas-gerais/ 

 

Os participantes M1, F4 e M7 responderam que a Matemática e as formas geométricas 

estão presentes em todos os lugares em suas cidades. Por exemplo, a ex-aluna participante F4 

respondeu que as “formas geométricas estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser 

identificadas e exploradas a partir do dia-a-dia dos alunos, dando assim maior sentido para a 

interpretação e valorização do ambiente ao qual estão inseridos”. 

A análise das respostas dadas para a questão 10: Em sua opinião, é possível encontrar 

conteúdos matemáticos e geométricos nas igrejas da cidade em que você reside? Se sim( ), 

quais?. Se não ( ), explique a sua resposta, mostra que os 5 (cinco) pesquisadores afirmam 
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que é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nas construções das igrejas da 

cidade na qual residem. A figura 16 mostra a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na cidade de 

Ouro Preto, em Minas Gerais. 

 

Figura 16: Igreja do Rosário, em Ouro Preto 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Por exemplo, o pesquisador M13 respondeu que a “cruz pode ser explicada com a 

utilização de diferentes ângulos geométricos enquanto a igreja como um edifício é construída 

com várias formas geométricas”. Complementando a sua resposta, esse participante comentou 

que esses conteúdos podem ser utilizados nas “obras arquitetônicas, pois tem conteúdos 

geométricos. A casa em que estou morando tem 9 quartos, todos com formato retangular. É 

um cubóide e ocupa a área de cerca de 1000 pés quadrados”. 

Similarmente, os pesquisadores participantes M9 e M11 sinalizaram a importância da 

valorização da própria comunidade por meio do estudo das igrejas. Nesse direcionamento, o 

pesquisador participante M9 ressaltou que é possível “conectar a arquitetura, a perspectiva, a 

pintura, a construção e a história aos conteúdos matemáticos e geométricos, pois é uma boa 

maneira pela qual os professores e alunos podem perceber e valorizar o mundo ao seu redor”. 

Em concordância com esse ponto de vista, o pesquisador participante M11 comentou 

que os: 

(...) conteúdos de funções, geometria plana e espacial, geometrias não 

euclidianas como os fractais, noções de cálculo como infinito, bem como as 

espirais estão presentes nas igrejas barrocas, contudo, percebe-se também 

que há um aspecto interdisciplinar, principalmente, com relação às artes 

(pintura, escultura, desenho), física (ilusão de ótica, acústica), arquitetura e 

história. 
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Esse participante complementou a sua resposta afirmando que: 

É importante que os professores, educadores e pesquisadores se 

conscientizem sobre os conteúdos matemáticos e geométricos utilizados 

localmente, bem como nas escolas e na academia para que possam pensar 

em possibilidades pedagógicas que auxiliem os alunos a olharem para a 

própria comunidade e, também, para as obras de arte que as igrejas possuem 

e consigam perceber nas pinturas e as esculturas os conhecimentos 

matemáticos e geométricos utilizados nessas obras. Desse modo, é 

importante que se conheçam os aspectos históricos relacionados com o 

desenvolvimento desses conhecimentos no decorrer da história da 

humanidade, valorizando o conhecimento matemático local (êmico) 

utilizado nas práticas matemáticas locais, bem como o conhecimento 

matemático global (ético) utilizado nas práticas matemáticas escolares e a 

sua utilização em salas de aula por meio do diálogo que ocorre entre 

conhecimentos diferentes, mas complementares. 

 

 Nesse sentido, o pesquisador participante M17 respondeu que as: 

(...) janelas das igrejas são (se forem de inspiração gótica) uma maneira 

interessante de descobrir formas e conexões matemáticas. Além disso, as 

igrejas, muitas vezes, têm telhados interessantes, muitas vezes, contêm 

estruturas de três peças que são adequadas para tarefas de configuração. 

Muitas vezes, não é possível entrar no interior da igreja e, provavelmente, 

esse não é o lugar certo para a exploração matemática. Outras arquiteturas 

urbanas, como, por exemplo, prefeituras ou pontes, também são adequadas 

para a realização de boas tarefas. Elas são frequentemente decoradas com 

ornamentos nos quais se podem fazer considerações de simetria sobre 

diferentes formas simétricas (simetria de ponto, simetria de eixo, simetria de 

translação). Às vezes, nos edifícios também são fornecidos números (não 

apenas números de casas), esses números também podem ser usados, como, 

por exemplo, se você descobrir quais números são primos ou se os números 

são fornecidos em algarismos romanos. 

 

Complementando a sua resposta, esse participante também informou que, em sua 

cidade, os conteúdos matemáticos e geométricos podem ser encontrados na “exploração de 

círculos e espirais em janelas, na proporção áurea em arquitetura, nos triângulos dourados em 

arquitetura, nos triângulos na arquitetura das igrejas, nos ornamentos e nos números”. 

A análise das respostas dadas para essa questão, pelos ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática participantes desse estudo, mostram que os participantes M1, F2, F4, M5 e 

M7 responderam que é possível encontrar apenas conteúdos geométricos nas igrejas de suas 

cidades. 

Por exemplo, o participante M5 afirmou que “estamos imersos em espaços 

arquitetônicos recheados de geometria plana e espacial. Estes locais são propícios para 

idealizarmos aulas diferenciadas em espaços abertos aos nossos estudantes”. 
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De maneira semelhante, a participante F4 comentou que o “mais fácil de ser 

identificado e trabalhado são as formas [geométricas] presentes na estrutura física da igreja, 

ornamentações e mobiliários”. Em contrapartida, o participante M3 afirmou que é possível 

encontrar nas igrejas: 

(...) diversos conteúdos [geométricos], como, por exemplo retas paralelas e 

perpendiculares, medição de ângulos, formas [geométricas], curvas e 

polígonos, sólidos geométricos, tipos de triângulos, ângulos em um 

triângulo, tipos de quadrilátero, cálculo de áreas, volumes e perímetros. 

 

Na questão 11: Os seus alunos gostam de estudar conteúdos matemáticos e 

geométricos? Se sim( ), quais?. Se não ( ), explique a sua resposta, a análise das respostas 

dadas para essa questão mostra que os 5 (cinco) pesquisadores participantes responderam que 

seus alunos gostam de estudar conteúdos matemáticos e geométricos. O quadro 09 mostra as 

respostas por esses pesquisadores. 

Quadro 9: Preferência dos conteúdos matemáticos e geométricos de acordo com os alunos dos 

pesquisadores participantes 
Pesquisador 

participante 

Preferência dos conteúdos matemáticos e geométricos de seus alunos 

 

M9 

Porque os alunos encontram exemplos geométricos relacionados aos objetos 

localizados na comunidade. Eles encontram a matemática fora de suas salas de aula, 

documentando-os em seus diários de campo. 

 

 

 

M11 

No Curso de Licenciatura em Matemática, os alunos preferem estudar os conteúdos 

matemáticos que podem surgir para que possam resolver alguma situação-problema 

cotidiana por meio da modelagem matemática, como, por exemplo, as funções, os 

conteúdos matemáticos e geométricos, educação financeira e estatística, as noções 

de cálculo e outros conteúdos matemáticos e geométricos que possam auxiliá-los na 

elaboração dos modelos matemáticos. 

 

M13 

Ao trabalhar com professores, acho que é bastante difícil para eles introduzirem 

geometria para as crianças em idade escolar. Mas quando começo a mostrar a 

geometria da sala, os ângulos da porta e do corpo, eles se interessam e assim posso 

levar o conceito geométrico para os alunos. 

 

M15 

Os meus alunos gostam de estudar as formas geométricas, os graus dos ângulos e 

dos designs [das construções] em graus, principalmente, em atividades de excursão, 

pois eles gostam de encontrar formas geométricas e as suas medidas em atividades 

realizadas fora da escola. 

 

 

M17 

Porque eu não ensino na escola, é difícil responder. Mas meus alunos nos 

seminários gostam de desenvolver tarefas baseadas em geometria. Geralmente, 

baseiam-se em áreas de superfície, volumes e formas e sólidos geométricos básicos. 

Frequentemente, também há tarefas em que a área da superfície deve ser 

determinada por meio de superfícies curvas. O foco está então na aproximação de 

superfícies por formas geométricas mais simples ou na composição de conteúdos de 

superfície por meio de várias superfícies menores. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 
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É importante ressaltar que o pesquisador participante M11 complementou a sua 

resposta justificando que:  

Quando assumimos a percepção de que a Matemática está presente no 

cotidiano dos membros de grupos culturais distintos, esse campo do 

conhecimento pode ser considerado como um conjunto de estratégias, 

técnicas e ações que visam interpretar a realidade na qual estamos inseridos. 

Nesse caso, estamos adotando uma postura caracterizada pela 

etnomodelagem, que busca conectar conhecimentos diversos, mas 

complementares, por meio do diálogo entre conhecimentos distintos. Desse 

modo, entendo a etnomatemática como um conjunto de ideais, noções, 

procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas e elaboradas pelos 

membros de um determinado grupo cultural, pois está presente nas mais 

diversas situações-problema enfrentadas na vida diária. Então, é importante 

resgatarmos o conhecimento etnomatemático, as suas interpretações e 

contribuições por meio de práticas matemáticas locais que podem ser 

compreendidas em outros sistemas de saberes e fazeres. Por conseguinte, o 

trabalho com a modelagem tem como objetivo a ampliação do conhecimento 

matemático dos professores, educadores, pesquisadores e alunos, bem como 

mostrar que existem outras matemáticas para serem exploradas. A trilhas de 

matemática são uma ótima oportunidade para que essas possam matemáticas 

ser (re)descobertas. 

 

A análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes para essa questão mostra 

que os alunos do participante M7 geralmente não gostam de estudar os conteúdos 

matemáticos, pois “acham a matemática difícil”. No entanto, 3 (três) participantes, F2, M3 e 

F4, asseguraram que os seus alunos gostam de estudar os conteúdos matemáticos e 

geométricos. O quadro 10 mostra as respostas dadas por esses participantes de acordo com a 

preferência de seus alunos para estudar os conteúdos matemáticos. 

 

Quadro 10: Preferência de conteúdos matemáticos e geométricos para serem estudados para 

os alunos dos ex-alunos participantes desse estudo 
Ex-aluno participante Preferência de conteúdos matemáticos e geométricos de seus alunos 

M1 Figuras planas, perímetro e área 

F2 Operações, equações, figuras geométricas 

M3 Áreas e volumes 

F4 Operações, equações, figuras geométricas  

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, 2 (dois) ex-alunos participantes, M1 e M5, responderam que o gostar 

de estudar a Matemática e a Geometria depende da maneira como esses conteúdos são 

estudados. Por exemplo, o participante M5 respondeu que a: 
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(...) teoria de forma isolada nem sempre desperta o interesse dos estudantes. 

Quando é possível conciliar a geometria com os monumentos, ela é elevada 

a outro patamar de interesse. Professor e alunos podem agregar novas 

percepções de matemática, contexto histórico da obra e novas provocações 

surgem. O poder de persuasão das obras arquitetônicas encanta alunos e 

visitantes. Os conteúdos a serem trabalhados são desde conceitos da 

geometria euclidiana (ponto, reta e plano) até cálculos mais elaborados para 

o ensino médio utilizando trenas de laser para cálculos práticos. Os alunos 

inseridos neste ambiente ficam muito mais engajados nas atividades. 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas pelos pesquisadores participantes 

desse estudo para a questão 12: Em sua opinião, os conteúdos matemáticos e geométricos são 

importantes para a realização de atividades e tarefas cotidianas? Sim ( ). Quais? Explique a 

sua resposta, Não ( ). Explique a sua resposta, mostram que os 5 (cinco) pesquisadores 

entendem que os conteúdos matemáticos são importantes para a realização de tarefas 

cotidianas. Por exemplo, o pesquisador M11 respondeu que: 

(...) é importante considerar também as maneiras próprias que os indivíduos 

desenvolvem ideias, procedimentos e práticas matemáticas que são 

necessárias para resolver os problemas apresentados no cotidiano por meio 

de estratégicas localmente desenvolvidas de acordo com os contextos 

cultural, social, político, econômico e ambiental nos quais estão inseridos. 

 

Nesse direcionamento, o pesquisador M17 ressaltou sobre a diferença dos conceitos 

geométricos e algébricos na vida cotidiana dos estudantes, pois os: 

(...) conteúdos geométricos provavelmente desempenham um papel menor 

na vida diária do que os conteúdos algébricos ou aritméticos básicos. Por 

exemplo, quando grandes quantidades de algo precisam ser calculadas ou 

coisas precisam ser distribuídas. Aqui, as ideias básicas de somar, subtrair, 

multiplicar e dividir desempenham um papel importante, assim como todas 

as outras operações aritméticas básicas. É necessário adquirir esse 

conhecimento se você deseja fazer compras ou estimar resultados. No 

entanto, compreender a simetria também desempenha um papel na vida 

diária. 

 

Por outro lado, o pesquisador M13 comentou sobre um fato que vivenciou em sua 

prática pedagógica quando associou os conteúdos geométricos com os acontecimentos 

relacionados com a vida cotidiana de seus alunos. Desse modo, esse pesquisador afirmou que: 

(...) uma vez eu visitei um médico para discutir sobre minha dor no pescoço, 

então, ele sugeriu que eu trabalhasse em uma cadeira para que meus olhos 

estivessem direcionados diretamente para o computador ou para a laptop em 

que estou trabalhando ou com relação aos livros que estou lendo. Pela 

descrição do médico, entendi que minha mesa, cadeira, coluna e laptop 

devem ficar paralelos um ao outro. 

 

O quadro 11 mostra as respostas dadas pelos pesquisadores participantes sobre quais 

conteúdos são importantes para a realização de atividades e tarefas cotidianas. 
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Quadro 11: Conteúdos importantes para a realização de atividades e tarefas cotidianas 
Pesquisador 

participante 

Conteúdos são importantes para atividades e tarefas cotidianas 

M9 Não citou os conteúdos. 

 

M11 

Noções de funções, noções algébricas, geometria plana e espacial, medidas, 

perímetros, áreas, volumes, matemática financeira, conhecimentos estatísticos, 

probabilidade e combinatória. 

M13 Todos os aspectos da geometria, como formas, ângulos e linhas, são muito 

importantes nas atividades diárias. 

M15 Propriedades dos retângulos e triângulos. 

 

M17 

Aritmética comercial, arredondamento, cálculo percentual 

Frações, expressões algébricas básicas, área e cálculo de volume, cálculo com 

unidades diferentes e transferência de uma unidade para outra. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes para essa questão mostra 

que, para 5 (cinco) participantes, M1, F2, M3, F4 e M7, os conteúdos matemáticos e 

geométricos são importantes para a realização das tarefas cotidianas. Por exemplo, a 

participante F2, respondeu que “tudo que fazemos está interligado de algum modo com a 

matemática, como o ato de plantar feijão ou de costurar, como cozinhamos ou limpamos a 

nossa casa”. 

Compartilhando desse ponto de vista, a participante F4 respondeu que “Quando o 

aluno possui conhecimentos matemáticos e geométricos conseguem lidar melhor com seu 

entorno, por exemplo, nos jogos e brincadeiras, realizar compras, ler e compreender textos 

(que apresenta informações matemáticas), estabelecer relações entre as formas vistas nas 

escolas com aqueles presentes no ambiente local”. 

No entanto, ao responder essa questão, o ex-aluno participante M5 estabeleceu que 

essa utilização depende, pois os: 

(...) conteúdos tornam-se importantes desde que você coloque um valor 

agregado a eles. Ensinar ponto, reta e plano no ensino fundamental sem 

apresentar algo prático, fatalmente, esse conteúdo será repetido no ensino 

médio paulatinamente de forma desagradável. Quando você consegue 

promover atividades que exemplificam nos monumentos o que de fato são 

pontos, retas e planos o aluno estabelece associações com o que já foi visto. 

No ensino médio o aluno pode ter uma compreensão mais aprofundada de 

conceitos e cálculos. Cito exemplos de alunos que manifestaram interesse 

em cursar arquitetura, mas detestavam os conceitos geométricos de forma 

exclusivamente teórica. Quando você leva estes alunos aos monumentos (ao 

mais próximo do que ele vai aplicar na área de seu interesse) muda 

completamente a maneira de compreender e aproximar dos conceitos. 
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Com relação aos conteúdos, o participante M3 respondeu que são os “sólidos 

geométricos” enquanto o participante M5 afirmou que esses conteúdos estão relacionados 

com “ponto, reta, plano e conceitos geométricos no geral”. Por outro lado, 4 (quatro) ex-

alunos participantes não exemplificaram quais seriam os conteúdos importantes para a 

realização de atividades e tarefas cotidianas. 

Com relação à questão 13: Você ensinou algum conteúdo matemático ou geométrico 

relacionando-o com o cotidiano de seus alunos? Sim ( ). Quais. Não ( ). Explique sua 

resposta, a análise das respostas dadas mostra que 4 (quatro) pesquisadores ensinaram, 

anteriormente, conteúdos matemáticos e/ou geométricos relacionando-os com o cotidiano e a 

vivencia de seus alunos. O quadro 12 mostra quais conteúdos os pesquisadores participantes 

ensinaram para os seus alunos, relacionando-os com sua realidade. 
 

Quadro 12: Conteúdo ensinado pelos pesquisadores participantes relacionado com o cotidiano 

dos alunos 
Pesquisador 

participante 

Conteúdo ensinado relacionado com o cotidiano dos alunos 

M9 Medidas, contagem, conteúdos geométricos e funções. 

M11 Transformações no plano, funções, equações de primeiro e segundo grau, geometria 

espacial (volumes), geometria plana (perímetros, área), medidas, conteúdos da 

educação financeira. 

M13 Ângulos. 

M15 Teorema de Pitágoras. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

Por outro lado, o pesquisador participante M17 afirmou que “como ensino alunos em 

nível universitário, esse aspecto desempenha um papel menor. Os alunos devem ser capazes 

de dominar esses conceitos básicos”. Nesse sentido, sobre a relação do ensino de conteúdos 

matemáticos e geométricos com o cotidiano dos alunos, o pesquisador participante M9 

respondeu que: 

(...) eu os levo [alunos] para a comunidade e a exploramos, como, por 

exemplo, podemos nos sentar na encosta da rua e observar como podemos 

experimentar concretamente a inclinação da guia como um aspecto real em 

nosso ambiente antes de resolvermos essa situação algebricamente. 

 

Similarmente, o pesquisador participante M11 destacou que ensinou os conteúdos 

matemáticos e geométricos relacionados com “transformações no plano, funções, equações de 

primeiro e segundo grau, geometria espacial (volumes), geometria plana (perímetros, área), 

medidas, conteúdos da educação financeira”, relacionando-os com o cotidiano de seus alunos. 

Por exemplo, esse pesquisador relata como desenvolveu com os seus alunos, em sala 

de aula, uma atividade relacionada com as transformações no plano, que foram: 
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(...) utilizadas no desenvolvimento de uma ação pedagógica que envolveu a 

utilização da Underground Railroad (ferrovia subterrânea) relacionada com 

o período da escravidão nos Estados Unidos, que pode ser considerado como 

um elo entre a matemática, a história, a etnomatemática e a arte de quilting 

numa abordagem interdisciplinar por meio da elaboração de um projeto 

desenvolvido com os alunos em uma escola na Califórnia. Esse trabalho 

possibilitou que os professores auxiliassem os alunos a melhor entenderem a 

geometria, especialmente, os conceitos de simetria e transformações. Esse 

projeto objetivou estimular a criatividade e o interesse dos alunos por meio 

dos quilts30 da liberdade que podem ser considerados como expressões 

culturais e matemáticas presentes no cotidiano”. 

De acordo com o contexto proposto pelo pesquisador participante M11, a figura 17 

mostra um quilt da liberdade relacionado com a ferrovia subterrânea. 

Figura 17: Quilt da liberdade 

 
Fonte: https://www.redbankgreen.com/event/middletown-freedom-quilts-underground-railroad/ 

 

De modo semelhante, o pesquisador participante M13 respondeu que, anteriormente, 

também ensinou o conteúdo de ângulos relacionado com o cotidiano de seus alunos, 

explicando que “ensinei os meus alunos a medirem os ângulos de diferentes objetos na sala de 

aula usando o esquadro e eles gostaram de medir os ângulos desses objetos e também dos 

galhos das árvores”. 

Similarmente às respostas anteriores, o pesquisador participante M15 respondeu que 

ensinou o conteúdo relacionado com o Teorema de Pitágoras para os seus alunos conectando-

o aos seus cotidianos, pois “inicialmente, exploramos o Teorema de Pitágoras com o geoplano 

e depois eu atribuí uma tarefa para os alunos encontrarem uma situação semelhante em sua 

vida diária e, posteriormente, eles apresentaram a situação encontrada com detalhes 

completos”. 

 

30Um quilt é definido como uma colcha ou uma almofada confeccionada com duas camadas de tecido 

preenchido com substâncias macias, como, por exemplo, lã ou penugem, sendo costurada e adornada com 

padrões geométricos (STEIN, 1973). No Brasil, os quilts são semelhantes aos patchwork ou as colchas de 

retalho. 
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Continuando com a análise dessa questão, as respostas dadas pelos ex-alunos 

participantes desse estudo mostram que todos também ensinaram anteriormente conteúdos 

matemáticos e/ou geométricos, conectando-os com a realidade de seus alunos. O quadro 13 

mostra os conteúdos que os ex-alunos participantes ensinaram anteriormente para seus alunos 

que estão relacionando com a realidade. 
 

Quadro 13: Conteúdo ensinado pelos ex-alunos relacionando com o cotidiano dos alunos 
Ex-aluno 

participante 

Conteúdo ensinado relacionado com o cotidiano dos alunos 

M1 Polígonos em geral, área e circunferência. 

F2 Função afim; área de quadriláteros e triângulos; otimização de área; volume de 

cilindro, retas paralelas e concorrentes e conjuntos. 

M3 Principalmente números inteiros e geometria plana. 

F4 Formas geométricas e números inteiros. 

M5 Geometria plana e espacial. 

M7 Introdução aos números inteiros. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

Por exemplo, a ex-aluna participante F2 comentou como se desenvolveu uma 

atividade que foi proposta para os seus alunos, por meio da qual relacionava os conteúdos 

matemáticos com os seus cotidianos. Assim, essa participante relatou que: 

(...) em 2016, comecei o mestrado em educação matemática e um dos meus 

objetivos era compreender como a Etnomatemática contribuía para o ensino 

da geometria na Escola Família Agrícola. E nessa pesquisa foram 

desenvolvidas atividades nas quais os saberes dos alunos eram levados para 

aula e, assim, analisávamos os conceitos geométricos sobre área de 

quadriláteros, triângulos (que são formatos mais encontrados em áreas 

rurais) e sobre como agricultores calculam. Essa pesquisa mostrou que os 

alunos possuem muitos saberes e foi o que um dos alunos fez ao mostrar 

como seu pai e ele otimizavam a área de um galinheiro, no formato de um 

octógono, pois na sua realidade essa era a área que mais se aproximava de 

um círculo. Nesse estudo, fizemos também atividades sobre volume de 

sólidos e alguns alunos apresentaram exemplos para estocagem de pinga, 

que é muito comum na região deles. 

Com relação à condução de atividades realizadas fora da escola, as respostas dadas 

para a questão 14: Você já realizou alguma atividade fora do ambiente escolar com os seus 

alunos? ( )Sim. Quais? ( )Não. Explique sua resposta, mostram que os 5 (cinco) 

pesquisadores participantes desse estudo desenvolveram atividades extraescolares em suas 

práticas docentes. 

Desse modo, 4 (quatro) pesquisadores participantes, M9, M11, M15 e M17 citaram 

que desenvolveram Trilhas de Matemática como uma ação pedagógica que tinha como 

objetivo promover que os alunos vivenciassem atividades realizadas fora do contexto escolar 
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enquanto o pesquisador M13 respondeu que as “atividades de excursão são realizadas fora da 

escola”. Por exemplo, o participante M11 respondeu que a: 

(...) proposta do projeto de trilha de matemática utiliza a etnomatemática e a 

modelagem para estudar os aspectos tecnológicos, sociais e culturais 

presentes em Ouro Preto, pois visa documentar e analisar as modificações 

que ocorrem nessa comunidade em relação ao seu patrimônio histórico, 

social e cultural relacionado com as construções e os monumentos, bem 

como com relação à sua influência na elaboração de estações que discutem 

os conhecimentos matemáticos e geométricos locais e escolares estudados 

em situações-problemas específicas para cada estação da trilha. 

Nesse contexto, o participante M17 respondeu que: 

Trabalhei em testes de matemática com os meus alunos enquanto estava 

trabalhando na escola. Planejamos isso como uma excursão escolar e os 

alunos (7ª e 8ª anos) trabalharam em grupos de três e trabalharam nas tarefas 

da trilha. No dia seguinte, discutimos as tarefas em aula. Os alunos se 

divertiram muito, mas, às vezes, achavam as tarefas muito difíceis. Tive que 

ajudar muito, mas alguns alunos conseguiram resolver todas as tarefas. 

Também trabalhamos em duas trilhas aqui em Oslo (Noruega) com aulas. 

Também aqui, novamente, algumas tarefas eram muito difíceis para os 

alunos. Frequentemente presumimos que os alunos já aprenderam as 

ferramentas matemáticas para resolver as tarefas, mas nem sempre é esse o 

caso. Os alunos, muitas vezes, aprendem a aplicar o que aprenderam na 

teoria em sala de aula pela tarefa de uma trilha. 

De maneira similar, o participante M15 respondeu que “levamos nossos alunos para as 

atividades de trilhas matemáticas em lugares famosos para que possam encontrar e explorar 

os conceitos matemáticos utilizados” enquanto o participante M9 afirmou que “buscamos 

encontrar nas Trilhas de Matemática atividades relacionadas com a quantidade de 

paralelepípedos nas ruas, nos volumes de colunas, na distância e nos endereços, nas espirais e 

nos declives da cidade de Ouro Preto”. 

A análise das respostadas dadas pelos ex-alunos participantes para essa questão mostra 

que os 6 (seis) participantes também realizaram atividades fora do ambiente escolar com os 

seus alunos. Por exemplo, o participante M1 respondeu que “circulamos a pé pela cidade para 

[os alunos] visualizarem conceitos matemáticos e geométricos presentes nos lugares em que 

passássemos”. 

De modo semelhante, a participante F2 afirmou que “fizemos uma atividade no 

Parque Ipanema, onde soltamos pipa que foi feita na escola, onde analisamos a geometria 

aplicada. Nessa atividade os próprios alunos do 8° ano levaram seus saberes em relação a 

construção da pipa e a maneira de soltar”. Ressalta-se que o participante M5 comentou que: 
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Visita técnica aos monumentos e igrejas de Ouro Preto (conhecer a 

geometria presente nas igrejas) sob o ponto de vista matemático foi algo 

interessante já que foi possível realizar uma visita inicialmente voltada para 

o campo da história e do barroco mineiro e, posteriormente, a visita foi 

direcionada a conhecer a matemática presente nos momentos visitados. 

Agrega valor e interdisciplinaridade dos conteúdos históricos e matemáticos. 

As respostas dadas pelos pesquisadores participantes desse estudo para a questão 15: 

Em sua opinião existe conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos com a 

cultura dos alunos? ( )Sim. Quais? ( )Não. Explique sua resposta, mostram que, para os 5 

(cinco) pesquisadores participantes desse estudo, há conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos com a cultura dos alunos. Por exemplo o participante M11 

respondeu que: 

Os conhecimentos matemático e geométrico estão relacionados com aos 

saberes e fazeres cotidianos e escolares, que possibilitam para os alunos a 

compreensão do domínio pleno do processo histórico de cada um desses 

campos para que possam entender as razões lógicas e históricas de sua 

existência. Nesse contexto, a Etnomodelagem busca valorizar os saberes e 

fazeres que os alunos trazem para a sala de aula para que esses 

conhecimentos possam se articular visando propiciar a humanização da 

matemática. Por conseguinte, é necessário valorizar esses presentes na vida 

diária dos alunos, visando resgatar os procedimentos e as práticas cotidianas 

que são importantes para a elaboração de atividades curriculares em sala de 

aula. 

Nesse direcionamento, o pesquisador participante M9 respondeu que a “geometria é 

encontrada nas minas, monumentos e atividade diária. Os mercados de vegetais de rua em 

nossa comunidade apresentam formas ricas de matemática”. Similarmente, o pesquisador 

participantes M13 afirmou que: 

No Nepal, diferentes comunidades têm diferentes formas de medição. Por 

exemplo, as pessoas na região terai pesam os produtos que plantam 

utilizando 250 gramas, no entanto, as pessoas nas colinas têm diferentes 

formas de medição, pois medem em um quinto, ou seja, 200 gramas. Da 

mesma forma, a construção de casas também é diferente e tem diferentes 

formas geométricas para a sua base em sua cultura. 

De maneira similar, o participante M17 respondeu que a “matemática é de fato um 

conhecimento transcultural, mas às vezes é moldado por influências culturais. Na Noruega, 

por exemplo, existe a cultura Sami, um grupo minoritário, que tem a sua própria maneira de 

nomear e contar números”. 

Complementando a sua resposta, o participante M17 também exemplificou que a 

conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos com a cultura dos alunos pode 

ser identificada nos currículos matemáticos, como, por exemplo: 
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Algumas operações básicas de cálculo (multiplicação chinesa ou 

multiplicação russa). Não pensei sobre a influência no conhecimento 

geométrico, pois, talvez, seja como as formas geométricas são chamadas. 

Um exemplo que descobri é que o conhecimento do chamado triângulo 30-

60-90 graus está firmemente ancorado no currículo norueguês, enquanto no 

currículo alemão isso raramente é discutido. Como esse triângulo ocorre 

com tanta frequência em contextos geométricos (por exemplo, em triângulos 

equiláteros), muitos estudantes noruegueses sabem que nesse triângulo a 

hipotenusa tem o dobro do comprimento do lado mais curto. Isso significa 

que certos problemas matemáticos podem ser resolvidos muito rapidamente, 

ao passo que os alunos alemães dificilmente podem resolvê-los porque não 

vêem essa conexão imediatamente. Outras diferenças curriculares são, por 

exemplo, na Noruega, as equações diferenciais são ensinadas no currículo 

escolar enquanto na Alemanha isso só é ensinado nos estudos universitários. 

Isso tem a ver com uma longa tradição nacional em equações diferenciais, 

que é necessária na Noruega porque deve haver muitos engenheiros que 

constroem túneis perfurando as montanhas ou pontes para cruzar os lagos, 

pois a Noruega é um país com muitas montanhas e lagos. 

Nesse contexto, o pesquisador participante M15 também destacou que: 

(...) no Nepal, quando levamos os alunos para realizar atividades de 

excursão, tentamos integrar a matemática com outros conteúdos 

relacionados com a Ciência, os Estudos Sociais e as Ciências Morais. 

Normalmente, os alunos realizam esse projeto ou atividades como parte de 

suas atividades culturais, mas também cumprimos os objetivos curriculares 

por meio dessa atividade. 

 

O quadro 14 mostra a conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos 

com a cultura dos alunos, de acordo com a perspectiva dos pesquisadores participantes desse 

estudo. 

 

Quadro 14: Perspectiva dos pesquisadores sobre a conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos com a cultura dos alunos 
Pesquisador 

participante 

Conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos com a cultura dos 

alunos 

M9 A geometria encontrada nas minas, monumentos e atividade diária – os mercados de 

vegetais de rua em nossa cidade. 

M11 Em todos os conteúdos matemáticos e geométricos. 

M13 Conceito de medição. 

M15 Ângulos e formas. 

M17 Operações básicas de cálculos, ângulos internos dos triângulos equações diferenciais. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

A análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes para essa questão mostra 

que 5 (cinco) participantes entendem que existe uma conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos com a cultura dos alunos. Por exemplo, a participante F4 explicou 

que “no distrito onde moro e trabalho, uma conexão muito visível são as formas geométricas e 
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as figuras simétricas presentes nos artesanatos em pedra sabão, que é uma atividade muito 

desenvolvida na comunidade”. 

Compartilhando com esse ponto de vista, a participante M3 respondeu que essa 

conexão existe “principalmente com os conhecimentos relacionados com a profissão dos pais 

e conhecimentos adquiridos por eles em jogos eletrônicos”. Esse participante também 

explicou que “alguns alunos ajudam os pais no trabalho ou conversam sobre o trabalho dos 

pais e, então, eles adquirem experiências práticas, mesmo sem muitas vezes saberem o 

conceito”. 

Por outro lado, 1 (um) participantes, M5, afirmou que essa conexão depende de a 

escola propiciar uma visibilidade da relação dos conteúdos curriculares com a cultura dos 

alunos. Assim, esse participante explicou que a “escola promove a separação dos conteúdos e 

não fica claro para os alunos a total relação dos conteúdos. Nossos estudantes sentem-se 

perdidos e quando descobrem essa conexão ficam surpresos. É necessário trabalhar melhor 

esses dois conteúdos”. 

O quadro 15 mostra a conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos 

com a cultura dos alunos, de acordo com a perspectiva dos ex-alunos participantes desse 

estudo. 

 

Quadro 15: Perspectiva dos ex-alunos participantes sobre a conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos com a cultura dos alunos 
Ex-aluno 

participante 
Conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos com a cultura dos 

alunos 

M1 Com uso dos celulares, calculadoras, jogos de interação como futebol e esportes em 

geral. 

F2 Todas possíveis. 

M3 Conhecimentos relacionados a profissão dos pais e conhecimentos adquiridos por eles 

em jogos eletrônicos. 

F4 Depende do contexto. 

M5 Nem sempre. 

M7 Proporção. 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 16: Em sua opinião, as atividades 

praticadas no cotidiano podem influenciar no desenvolvimento do conhecimento matemático 

e geométrico dos alunos? ( ) Sim. Explique sua resposta. ( ) Não. Explique sua resposta, 

mostra que, para os 4 (quatros) pesquisadores participantes desse estudo, as atividades 

cotidianas podem influenciar no desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e 

geométricos dos alunos. 
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Por exemplo o pesquisador M9 respondeu que “isso pode acontecer se um professor 

estiver livre para sair, explorar e conectar-se com a comunidade escolar, além de ser livre para 

se afastar do livro didático e permitir que os alunos explorem a realização de trilhas de 

matemática nas ruas”. Dessa maneira, o pesquisador participante M13 afirmou que as: 

(...) atividades diárias praticadas influenciam o desenvolvimento do 

conhecimento matemático e geométrico dos alunos porque tudo ao nosso 

redor tem algum aspecto relacionado à matemática, como, por exemplo, a 

culinária, pois cozinhar um alimento está diretamente relacionado com a 

matemática e a quantidade de água necessária para cozinhar o arroz e, 

também, com a quantidade de sal e de outros ingredientes. 

O participante M9 também comentou que o “volume de água em um vaso e a área de 

qualquer objeto são conceitos matemáticos muito comuns no cotidiano dos alunos”. 

Conforme essa perspectiva, o pesquisador participante M15 também respondeu que “É claro 

que a matemática está em toda parte, se você conectar aqueles com seus conceitos de 

matemática ensinados”. Assim, esse pesquisador complementou a sua resposta, informando 

que a: 

(...) Geometria é o primeiro conceito mais fácil de matemática que os alunos 

veem em suas atividades diárias e, se nós (educadores) conectarmos essas 

atividades diárias com a matemática da escola, nossos alunos poderão 

entender facilmente a situação matemática da aprendizagem conceitual. 

Similarmente, o pesquisador M17 comentou sobre como as atividades praticadas no 

cotidiano podem influenciar no desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico 

dos alunos, pois: 

(...) estão relacionadas com a prática e ao uso frequente de certos cálculos. 

Por exemplo, se o arredondamento for praticado com frequência, os alunos 

serão mais capazes de aplicá-lo na vida diária e também poderão 

compreender melhor a abordagem da aproximação. Um exemplo de alunos 

que desenvolvem uma ideia para porcentagens é quando eles frequentemente 

baixam algo da Internet ou trocam dados móveis pelo telefone. A barra de 

porcentagem como um display eletrônico é bem conhecida e os alunos 

entendem intuitivamente, com base na experiência, que a porcentagem é 

parte de um todo e que 100% é o todo. Outros exemplos podem estar 

relacionados com o enchimento de água numa caixa de leite para entender a 

escala de medição ou empilhar moedas em uma torre para entender o 

Princípio de Cavallieri. 

 

Nesse direcionamento, o pesquisador participante M11 afirmou que as: 

(...) atividades praticadas no cotidiano podem influenciar no 

desenvolvimento dos conhecimentos matemático e geométrico dos alunos 

em sala de aula, pois estão relacionadas com a associação desses conteúdos 

com as abordagens pedagógicas que são utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática na área educacional. Desse modo, aquisição 
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dos conhecimentos matemático e geométrico é influenciada de acordo com 

as considerações sociais e culturais dos alunos que participam da 

comunidade escolar. Dessa maneira, é importante discutir as influências que 

existem no processo ensino e aprendizagem em Matemática, pois estão 

presentes em salas de aula por meio da dualidade entre os conhecimentos 

adquiridos dentro e fora do ambiente escolar. Entendo que essa discussão 

propicie uma ação reflexiva sobre as ações pedagógicas, em uma perspectiva 

cultural para o desenvolvimento do trabalho educacional que é desencadeado 

nas comunidades escolares. Desse modo, existe a necessidade de 

compreendermos a congruência cultural entre os saberes e fazeres 

adquiridos nas comunidades escolares e nas escolas. 

 

De acordo com a análise das respostas dadas pelos ex-alunos participantes desse 

estudo para essa questão, os 6 (seis) ex-alunos participantes desse estudo responderam que as 

atividades praticadas no cotidiano dos alunos podem influenciar positivamente no 

desenvolvimento de seus conhecimentos matemáticos e geométricos. Por exemplo, a 

participante F4 respondeu que: 

(...) quando o professor consegue relacionar o conhecimento com as 

atividades vivenciadas pelos alunos, ele pode partir das atividades e 

incorporar mais conhecimentos (matemática formal) ou usar as atividades 

para ampliar os conhecimentos e, essa ação poderá contribuir com a 

aprendizagem mais significativa do aluno e valorização dos conhecimentos 

tácitos deles. 

De maneira similar, o ex-aluno participante M3 compreende que “quanto maior a 

relação dos alunos com certo conceito que ele pode ver na prática, maior será o seu 

entendimento sobre aquele conceito”. Assim, a participante F2 também comentou que: 

Quando o aluno tem uma prática matemática/geométrica em seu cotidiano, 

mesmo que ele não tenha consciência disso, ele leva para a sala suas 

experiências e quando questionado a vincular com o conteúdo, ele passar a 

fazer parte do aprendizado. Assim, o aluno visualiza a matemática de 

maneira natural, o que torna o ensino aprendizagem mais significativo. 

Continuando com a análise desse questionário, as respostas dadas pelos pesquisadores 

participantes para a questão 17: Você já participou de alguma trilha de matemática? ( )Sim. 

Como?, mostra que os 5 (cinco) pesquisadores participantes desse estudo participaram, 

orientaram e coordenaram as atividades relacionadas com as Trilhas de Matemática. 

Por exemplo, o participante M9 explicou que “eu conheci a Kay Toliver e comecei a 

explorar com os meus alunos da universidade na Califórnia o projeto de trilhas de 

matemática. Quando eu visitava e viajava para outros locais também explorava as trilhas e foi 

divertido para mim e acho que é uma abertura para muitos estudantes e professores”. Nesse 

contexto, o participante M11 também comentou que participou das Trilhas de Matemática, 

como professor da disciplina de Etnomatemática, ao: 
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(...) andar pelas ruas de Ouro Preto e analisar com os alunos os pontos 

turísticos e de interesse histórico, que têm possibilidade de conexão com os 

conhecimentos matemáticos e acadêmicos. Nas estações dessas trilhas, há a 

discussão sobre os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e 

ambientais sobre o monumento ou sobre a construção analisada. Desse 

modo, os aspectos matemáticos e geométricos relacionados com esses 

elementos históricos são discutidos do ponto de vista dos conhecimentos 

matemáticos e geométrico locais, escolar e acadêmico e como esses saberes 

e fazeres devem ser valorizados e respeitados em outros espaços desse 

conhecimento e de sua contribuição para a evolução da Matemática. 

De modo similar, o pesquisador participante M13 respondeu que sua participação nas 

Trilhas de Matemática “foi uma experiência muito agradável e emocionante em que alunos e 

professores aprendem conceitos matemáticos e geométricos que os nossos artefatos culturais 

possuem”. 

Esse pesquisador também comentou que “Primeiramente, foi necessário realizar uma 

discussão com os alunos sobre a Carruagem de Machindranath e depois levá-los para visitar 

esse artefato cultural. Assim, os alunos fizeram a medição, entrevistaram um sacerdote e 

analisaram a matemática presente nessa carruagem”. A figura 18 mostra a Carruagem de 

Machindranath, no Nepal. 

 

Figura 18: Carruagem de Machindranath 

 
Fonte: https://photos.smugmug.com/DailyPhotos/HITD-Daily-Photos/i-9ZDWx8F/2/e86483a7/L/Nepal-

Bhaktapur-Taumadhi-Square-Bisket-Jatra2-L.jpg 

Nesse contexto, o pesquisador participante M17 afirmou que inventou várias Trilhas 

de Matemática em sua cidade e complementou a sua resposta ao explicar que o: 

(...) conteúdo das tarefas das trilhas de matemática deve ser baseado em uma 

área de assunto gerenciável que foi previamente abordada em aula. Caso 

contrário, os alunos não sabem que matemática usar. A elaboração de boas 

tarefas incentiva os alunos a criarem relações matemáticas por conta própria 

entre os conteúdos matemáticos. As tarefas também devem ter um grau 

suficiente de abertura com relação ao número de abordagens possíveis para 
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que os alunos possam encontrar uma solução particular em relação à 

quantidade de soluções determinadas. As tarefas são resolvidas por meio da 

determinação de quantidades no local e estão relacionadas aos objetos 

associados, portanto, não devem ser resolvidas sem eles. Os critérios 

organizacionais das tarefas também desempenham um papel importante nas 

trilhas. As tarefas não devem exceder o tempo de processamento de 20 

minutos cada, caso contrário, os alunos se cansam rapidamente. Essas tarefas 

devem ser projetadas para serem interativas e variadas e devem ser 

facilmente acessíveis a uma distância de 10 minutos uma da outra. 

 

Ressalta-se que o pesquisador participante M15 comentou que as atividades 

relacionadas com as Trilhas não precisam estar necessariamente associadas apenas com a 

Matemática, pois podem também ser desenvolvidas como parte do currículo integrado. Por 

conseguinte, esse pesquisador afirmou que: 

Como co-pesquisador, participei de atividades matemáticas de um projeto 

com alunos do 5ª ano na Patan Darbar Square, Nepal. Não eram apenas 

atividades matemáticas, mas sim parte do currículo integrado. Eu trabalho 

como formador de professores para essas atividades. Lá, envolvi os alunos 

no projeto desde a fase de desenvolvimento de conceitos [matemáticos e 

geométricos] até a sua escrita e divulgação. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostra que os 6 (seis) ex-alunos 

participantes desse estudo também participaram de Trilhas de Matemática, na cidade de Ouro 

Preto, na disciplina Etnomatemática, de um Mestrado Profissional em Educação Matemática 

oferecido por uma Universidade Federal localizada na Região de Inconfidentes, em Minas 

Gerais. Por exemplo, o participante M1 comentou que: 

Pela orientação do professor da disciplina de Etnomatemática, descemos a 

rua Alvarenga, onde nos foi apresentado alguns pontos onde continha a 

presença de conteúdos matemáticos e geométricos, onde alguns eram 

constatados de forma mais óbvia, já outros nos eram apresentados. Foi algo 

diferente, pois muitas pessoas externas ficavam curiosas sobre o que de fato 

estávamos fazendo e, em geral, posso dizer que foi uma experiência ímpar”. 

A análise das respostas dadas para a questão 18: Explique como você realiza e/ou 

realizaria uma trilha de matemática com os seus alunos (Como a trilha seria organizada? 

Quais conteúdos matemáticos e geométricos seriam estudados na trilha e em sala de aula? 

Como seria o trabalho realizado em cada estação da trilha? Como a trilha seria finalizada? 

Como seria a divulgação dos resultados obtidos na trilha?), mostra que os 5 (cinco) 

pesquisadores participantes descreveram como realizariam uma trilha de matemática com os 

seus alunos. 

Por exemplo, o pesquisador participante M11 comentou que, em seu ponto de vista, as Trilhas 

de Matemática poderiam ser realizadas por meio de 10 etapas: 1) Escolher a trilha, 2) 
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Percorrer a trilha, 3) Anotar as observações, 4) Descrever as atividades, 5) Identificar os 

lugares, 6) Documentar as atividades, 7) Incluir tarefas variadas, 8) Detalhar as atividades, 9) 

Atribuir nome para as estações e 10) Propiciar discussões. Nesse direcionamento, o 

pesquisador participante M13 respondeu que realizou as Trilhas de Matemática do seguinte 

modo: 

Primeiro, foi realizada uma discussão com os professores e a direção da 

escola sobre a exploração dos conceitos matemáticos presentes em nossa 

cultura. Segundo, o professor escolheu o projeto e elaborou o plano. 

Terceiro, discutimos com os alunos sobre o projeto. Quarto, levamos os 

alunos ao local e realizamos observações, discussões e entrevistas. Quinto, 

discutimos quais conceitos matemáticos e geométricos estavam presentes no 

artefato cultural que estávamos analisando. Sexto, os alunos prepararam um 

etnomodelo relacionado com o artefato cultural estudado. Finalmente, os 

alunos apresentaram a sua compreensão sobre o projeto. 

 

De modo semelhante, o pesquisador participante M17 comentou que ao realizar as 

Trilhas de Matemática pretende-se propiciar um: 

(...) desenvolvimento sustentável das competências dos alunos, pois os 

percursos matemáticos, enquanto modalidades de aprendizagem 

extracurricular, requerem uma preparação intensiva e um acompanhamento 

nas aulas, que antecede e segue a visita ao local de aprendizagem 

extracurricular. 

Em seguida, na resposta dada pelo pesquisador participante M9, foi registrado que, nas 

Trilhas de Matemática: 

Eu atuo como um treinador, fazendo perguntas, mostrando como os alunos 

podem tornar a descoberta matemática e geométrica mais forte. É mais como 

escrever um poema, encorajando os alunos sem julgá-los. Eles [alunos] têm 

experiências matemática vivenciadas em seus cotidianos. Quero que os 

alunos sintam a alegria de fazer matemática nas trilhas enquanto andam e 

veem o mundo ao seu redor para explorar e resolver os problemas. Eu quero 

que eles sejam livres para fazer isso com a matemática e com as condições 

externas da escola. 

 

De maneira semelhante às descrições anteriores sobre a realização das trilhas de 

matemática, o pesquisador participante M15 descreveu que: 

Primeiro treinamos os professores para a realização desse tipo de atividade. 

Em seguida, trabalhamos para identificar e combinar os objetivos 

curriculares e o local da trilha. Depois, definimos alguns pré-requisitos, 

compartilhando-os com todos os membros participantes do projeto. O 

treinamento é muito útil em termos de organização de professores e alunos 

em campo durante a realização das trilhas. A responsabilidade individual 

deve ser pactuada com cada membro, pois é um trabalho em equipe. No final 

do projeto, tos os participantes alcançaram esses objetivos. 
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A análise das respostas dadas para essa questão mostra que o 6 (seis) ex-alunos 

participantes também descreveram um processo para a realização das trilhas de matemática. 

Por exemplo, para a participante F2, a “realização das trilhas é muito válida, principalmente, 

ser for desenvolvida em uma cidade histórica”. Então, essa participante realizaria uma trilha 

de matemática da seguinte maneira:  

Iniciaria uma sondagem com os alunos sobre essa percepção ao nosso redor, 

o que podemos tirar desse olhar com objetivo. No conteúdo abordado em 

sala, pediria que cada aluno procurasse no seu meio social coisas que 

poderíamos vincular àquela matéria. Próximo passo seria marcar a nossa 

trilha e pedir que todos os alunos observem tudo a sua volta e lembrasse da 

matemática ou geometria. Como poderia ser alunos de diferentes anos, 

focaria a trilha para assuntos pertinentes àquela turma ou que eles já tenham 

visto. Pediria que cada aluno anotasse o que viu e percebeu em relação a 

matemática ou geometria. De volta a sala, faríamos uma colocação em 

comum de tudo que foi percebido, para vincularmos o conteúdo ao cotidiano 

dos alunos. 

 

A participante F4 respondeu que desenvolveria uma trilha do seguinte modo: 

O primeiro passo é definir bem o objetivo do trabalho (Por que fazer a 

trilha? Quais conhecimentos desenvolver com os alunos?). Selecionar e 

definir os lugares a serem explorados com os alunos. Antes de realizar a 

trilha, fazer um estudo histórico dos pontos escolhidos e apresentar em sala 

para conhecimento dos alunos e possibilitar a identificação e conexões. No 

trabalho de campo, dividiria os alunos em grupos para exploração dos pontos 

da trilha. Cada grupo realizaria algumas atividades matemáticas (como fazer 

alguns cálculos, coletar informações para serem discutidas em sala de aula, 

ou apenas observar e registrar para trabalhado posterior em sala). Outra 

atividade seria a construção de um portfólio. Nesse portfólio apresentariam 

todos os caminhos percorridos durante o trabalho com a trilha com registros 

dos principais pontos. Os resultados seriam apresentados através de uma 

feira onde cada grupo exporia seu trabalho para os demais colegas da escola. 

 

É importante ressaltar que o participante M1 afirmou que os: 

(...) alunos seriam divididos em pequenos grupos com objetivos e cálculos 

iguais para que, posteriormente, em sala, essas tarefas pudessem ser 

comparadas. Após percorrer toda trilha, retornaríamos para escola, onde 

iríamos socializar as informações e analisaríamos se os objetivos foram 

alcançados. Por fim, faríamos gráficos para expor a escola sobre a trilha 

desenvolvida. 

 

Continuando com essa análise, os pesquisadores participantes responderam à questão 

19: O Chafariz dos Contos, construído em 1745, é um patrimônio público localizado no 

centro histórico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, localizado próximo à Casa dos 

Contos. A figura 19 mostra o Chafariz da Casa dos Contos. 
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Figura 19: Chafariz da Casa dos Contos 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Você considera possível apresentar algum conteúdo matemático e/ou geométrico nesse 

chafariz para os estudantes? Explique a sua resposta. O quadro 16 mostra as respostas dadas 

para essa questão pelos pesquisadores participantes desse estudo. 

 

Quadro 16: Conceitos matemáticos e/ou geométricos no Chafariz dos Contos, em Ouro Preto, 

identificados pelos pesquisadores participantes 
Pesquisador 

participante 

Conteúdos matemáticos e/ou geométricos para serem trabalhados com 

os alunos 

M9 Reflexões, simetrias e fórmulas para espirais. 

M11 Translação, rotação e reflexão, conceituação de simetria, figuras planas e 

espaciais, perímetro, área e volumes. 

M13 Ângulos e áreas de figuras planas. 

M15 Conceitos geométricos regulares e irregulares, linhas curvas e ângulos. 

M17 Simetria e espiral Logarítmica 

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

É importante ressaltar que o pesquisador participante M11 comentou que: 

Esse monumento pode ser trabalhado nas trilhas de matemática por meio do 

reconhecimento de conteúdos matemáticos e geométricos para a elaboração 

de etnomodelos que possam representá-lo. Contudo, é importante que os 

alunos e os professores destaquem a importância dos aspectos históricos 

dessa construção, como, por exemplo, quem construiu essa fonte? Quando 

foi construída? Quais eram os aspectos políticos e econômicos da época 

dessa construção? Como os conhecimentos matemáticos e geométricos 

locais podem ter sido utilizados na construção desse monumento? 

 

Nesse direcionamento, o partiicpanate M17 ressaltou que o: 

(...) conceito de simetria pode ser desenvolvido utilizando o exemplo da 

fonte que realmente simétrica. Além disso, pode-se examinar as espirais 

mais de perto. São espirais logarítmicas, ou seja, espirais em que o raio 

cresce proporcionalmente ao comprimento do arco ou espiral. Eu também 
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perguntaria aos alunos que outro objeto geométrico eles poderiam colocar no 

meio da fonte. 

 

O quadro 17 mostra quais conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os ex-alunos 

participantes desse estudo entendem que possam ser utilizados com os alunos com relação ao 

Chafariz dos Contos, localizado em Ouro Preto. 

 

Quadro 17: Conceitos matemáticos e/ou geométricos no estudo do Chafariz do Contos, em 

Ouro Preto, identificados pelos ex-alunos participantes 
Ex-aluno 

participante 

Conteúdos matemáticos e/ou geométricos para serem trabalhados com 

os alunos 

M1 Figuras geométricas (cálculo de volume) 

F2 Figuras planas (retângulo, semicírculo), figuras espaciais (semiesferas) 

M3, M5 Simetria e geometria plana 

F4 Simetria, rotação e translação de figuras geométricas. 

M7 Cálculo de proporções entre as formas geométricas. 

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que o ex-aluno participante M5 comentou sobre a importância 

de os professores, antes de iniciarem as Trilhas de Matemática, comentarem sobre o contexto 

histórico do monumento a ser explorado, pois o: 

(...) elemento inicial a ser apresentado aos alunos passa inicialmente pelo 

contexto histórico do monumento. Requer do educador matemático além da 

apresentação dos conteúdos matemáticos uma noção prévia da história. 

Inicialmente pode parecer algo trabalhoso, mas existem pesquisas em curso 

que auxiliam a direcionar uma apresentação. 

 

Finalizando a fase analítica desse questionário, os pesquisadores participantes desse 

estudo responderam à questão 20: O monumento em formato de coluna, denominado de 

Chafariz da Coluna, também localizado na rua Alvarenga, na cidade de Ouro Preto, 

assemelha-se a um Pelourinho31  e é bastante observado por turistas da região. A figura 20 

mostra o Chafariz da Coluna em Ouro Preto. 

 

 

31Pelourinho é uma coluna de pedra colocada num lugar público de uma cidade ou vila onde eram punidos e 

expostos os criminosos.  
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Figura 20: Chafariz da Coluna 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Você considera possível apresentar algum conteúdo matemáticos e/ou geométricos nesse 

chafariz para os estudantes? Explique a sua resposta. O quadro 18 mostra a respostas dadas 

para essa questão pelos pesquisadores participantes desse estudo. 

 

Quadro 18: Conceitos matemáticos e/ou geométricos o Chafariz da Coluna, em Ouro Preto, 

identificado pelos pesquisadores participantes 
Pesquisador 

participante 

Conteúdos matemáticos e/ou geométricos para serem trabalhados com 

os alunos 

M9 Volume do monumento 

M11 Estudo figuras planas e espaciais (área, perímetro e volume) 

M13 Cálculo de volume de figuras geométricas 

M15 Conceitos geométricos regulares e irregulares, linhas curvas e ângulos. 

M17 Cilindro, volume e densidade 
Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

 

Nesse sentido, o pesquisador participante M13 comentou que os: 

(...) alunos podem ser levados ao monumento e expostos sobre a sua história. 

Eles devem ter a oportunidade de aprender a sua história detalhada e medir 

diferentes artefatos ao seu redor. Os alunos podem encontrar diferentes 

formas matemáticas no monumento e podem dar sua própria razão pela qual 

a forma está sendo usada. Os alunos podem verificar que algumas 

proporções matemáticas significativas ou relacionadas com outros 

monumentos podem ser idênticos a esse. 

Similarmente o pesquisador participante M11 comentou que é importante que os 

professores apresentem os aspectos históricos, políticos e econômicos dessas construções para 

os alunos. Assim, esse participante afirmou que: 

Esse monumento pode ser trabalhado nas trilhas de matemática por meio do 

reconhecimento de conteúdos matemáticos e geométricos para a elaboração 

de etnomodelos que possam representar esse monumento por meio de 

abordagens local (êmica), global (ética) e glocal (dialógica). Contudo, é 

importante que os alunos e os professores destaquem a importância dos 
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aspectos históricos, políticos e econômicos dessa construção, como, por 

exemplo, quem construiu essa coluna e porquê foi construída? Quando foi 

construída? Como os conhecimentos matemáticos e geométricos locais 

podem ter sido utilizados na construção desse monumento? Qual é a 

conexão entre esses conhecimentos? 

Por outro lado, o participante M17 respondeu que “eu perguntaria aos alunos o quão 

pesada é essa coluna ou quantos galões de tinta são necessáriaz para pintá-la como uma nova 

camada de tinta”. Nesse sentido, o quadro 19 mostra os conteúdos matemáticos e/ou 

geométricos que os ex-alunos participantes desse estudo entendem que possam ser utilizados 

no Chafariz da Coluna, localizado em Ouro Preto. 

 

Quadro 19: Conceitos matemáticos e/ou geométricos no estudo do Chafariz da Coluna, em 

Ouro Preto, identificados pelos ex-alunos participantes 
Ex-aluno 

Participante 

Conteúdos matemáticos e/ou geométricos para serem trabalhados com os alunos 

M1 Cálculo de volume 

F2 Volume, função e figuras planas 

M3 Cálculo de volume 

F4 Geometria (estudo do cilindro)  

M5 Planificação, área e volume do Chafariz 

M7 Geometria espacial 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que a participante F2 comentou que trabalharia com os seus 

alunos, com o Chafariz da Coluna, da seguinte maneira: 

Desmembrando o corpo desse chafariz, sendo ele um cilindro, podemos 

abordar sobre volume e capacidade, o que levaria também a compreender o 

processo que esse chafariz possui quando armazenar água e liberar pela 

torneira. Quando o chafariz é aberto, como seria sua evasão? Por segundo? 

O que levaria a trabalhar com uma função ou uma equação. Como também a 

base do chafariz que é um círculo e também onde ele está apoiado que tem o 

formato de um retângulo. 

Após a finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas dadas para 

esse questionário, a professora-pesquisadora procedeu com as codificações aberta e axial dos 

dados coletados nesse instrumento. 

 

3.2.2.  Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário 

 

A codificação aberta visa a identificação dos códigos preliminares que podem ser 

obtidos por meio da análise dos dados coletados e que compõem a amostragem teórica desse 



145 

 

 

 

estudo. O quadro 20 mostra os dados coletados e, também, os códigos preliminares referentes 

às questões propostas no questionário. 

 

Quadro 20: Codificação aberta dos dados coletados no questionário 
Dados Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 9  

(1) Conhecimento ético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Atividades extraclasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Matematização das 

situações cotidianas 

 

Afastar os alunos do quadro-negro é vital (2), pois precisamos ajudá-

los (28) a ver as aplicações e as formas de matemática (10) no mundo 

exterior (2). Os livros, os testes, o giz tradicional e as aulas expositivas 

não são formas aplicáveis de aprendizagem (13). Muitas pessoas 

odeiam a matemática (14), precisamos explorar maneiras alternativas 

de ver, usar e aprender matemática (13) fora do paradigma tradicional 

do livro didático, do teste, do quadro-negro (11), pois é mais 

interessante para professores e alunos (4). Funções (equações de 

primeiro grau, equações trigonométricas, equações de segundo grau), 

geometria plana e espacial (áreas, volumes, perímetro, figura planas, 

figuras espaciais), geometrias não euclidianas (fractais) conceitos 

intuitivos de análise combinatória, noções de cálculo como infinito (8). 

Esses são conteúdos escolares ou acadêmicos (1), contudo, podem ser 

encontrados pensamentos matemáticos e geométricos desenvolvidos 

localmente pelos membros que compõem um determinado grupo 

cultural (7). Essas noções, técnicas, estratégias e práticas matemáticas 

estão relacionadas com o próprio entorno cultural dos indivíduos (17) 

que desenvolvem essas tics para resolver as situações-problema 

enfrentadas no cotidiano (5), de uma maneira específica (3). 

É possível construir uma ponte (11) entre os conhecimentos 

matemáticos escolares e acadêmicos (1) com os conhecimentos 

matemáticos tácitos (7) que os membros de grupos culturais diversos 

desenvolvem para que possam compreender o funcionamento do 

mundo ao seu redor (21) e, assim, participarem de uma maneira ativa 

na transformação da sociedade (11). Há a possibilidade do 

desenvolvimento de uma abordagem dialógica ou glocal (21) entre 

sistemas de conhecimento matemático distintos (5), que busca 

conectar o conhecimento matemático local (êmico) com o 

conhecimento matemático global (ético) por meio do dinamismo 

cultural que é o encontro entre culturas distintas (21). Nesse processo, 

busca-se adicionar aspectos culturais da matemática (etnomodelagem) 

(7) no processo de modelagem por meio da etnomodelagem (6). Os 

contornos geométricos (8) estão imensamente presentes em 

monumentos, objetos, construções e artes (6). O templo de Patan 

Krishna como monumento, o Patan Durbar como local e o sino como 

objeto (2). Todo objeto em nossa sociedade é feito com formas 

geométricas (10). O templo de Krishna de Patan Durbar tem 21 

pináculos e é feito com uma única pedra no estilo Shikhara (5). A base 

do templo tem uma forma que é proporcionalmente reduzida à medida 

que a altura aumenta até atingir o seu auge (10). Nesse templo você 

pode encontrar geometrias diferentes (5). Tem-se um prisma (8) se 

você juntar os pontos do pináculo ao final do quadrado inferior (3). 

Um templo é construído com todas as formas geométricas (16). 

É possível trabalhar com a etnomodelagem, como, por exemplo, 

utilizamos a modelagem e a etnomatemática (21) com alunos da 5ª 
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série numa trilha de matemática em Patan Darbar Square, no Nepal 

(2). A natureza também oferece muitas oportunidades para descobrir 

conexões matemáticas (5). O conteúdo geométrico é a primeira 

prioridade (18), porque as formas geométricas como cilindros, 

círculos, cubóides ou triângulos (8) são fáceis de encontrar na 

arquitetura urbana (26). Assim, por um lado, é possível criar tarefas 

nas quais essas formas devam ser descobertas e suas propriedades 

determinadas (11). Os cálculos da área de superfície, massa e volume 

(8) também são relativamente fáceis de incorporar nas atividades 

cotidianas (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Interesse e 

motivação pela 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Conexão da 

Matemática com o 

cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 9 

Na construção civil, em casas, prédios, ruas e placas em geral (10). 

Basta olharmos com mais atenção que a matemática está presente em 

praticamente em todos os lugares (5), porém muita das coisas se 

passam despercebidos (26). Podemos encontrar figuras geométricas, 

como círculo e retângulo, quadrado, bem como também as espaciais, 

esfera e cilindro (8). Na Usiminas há o transporte de aço diariamente, 

podemos descrever esse transporte pelo trem por uma função (3). 

Retas, segmentos de reta e semirretas, retas paralelas e 

perpendiculares, medição de ângulos, formas curvas e polígonos, 

sólidos geométricos, tipos de triângulos, ângulos em um triângulo, 

tipos de quadrilátero, cálculo de áreas, volumes e perímetros (8) Ouro 

Preto é uma cidade marcada pelas imponentes construções do século 

XVIII, que possuem diversas formas a serem exploradas, pois são 

edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, barrocos e 

de rococó (19). Principalmente nas formas geométricas (8). As formas 

geométricas estão presentes no cotidiano (10), podendo ser 

identificadas e exploradas a partir do dia-a-dia dos alunos (5), dando 

assim maior sentido, interpretação e valorização do ambiente ao qual 

estão inseridos (7). Projeto arquitetônico da Praça da Liberdade e 

Igreja São Francisco (Pampulha) em Belo Horizonte, na cidade 

administrativa e no Templo paroquial Cristo Redentor da igreja 

Católica. Grande parte dos projetos arquitetônicos da cidade tem a 

idealização de Oscar Niemayer (2). Seus projetos valorizam a 

geometria euclidiana e não euclidiana de forma criativa (18). Prédios, 

praças, igrejas (2). A matemática é uma ferramenta utilizada em 

diversas áreas, mais complexas ou mais simples (10). Quando 

passamos em frente a uma construção, com certeza ali tem matemática 

sendo usada (5), tanto no formato da construção quanto na quantidade 

de tijolo ou cimento que deve ser usado (9). 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 10 

Explore círculos e espirais (8) em janelas (5) Proporção áurea (8) na 

arquitetura (10) Triângulos dourados (8) na arquitetura (10) Triângulos 

em gera (8) na arquitetura de igrejas (10), nas decorações e nos 

números (5). As janelas das igrejas são - se forem de inspiração gótica 

(26) - uma maneira interessante de descobrir formas e conexões 

matemáticas (5). Além disso, historicamente, as igrejas têm telhados 

interessantes (19) e, muitas vezes, contêm estruturas de três peças que 

são adequadas para tarefas de configuração (3). Muitas vezes, não é 

possível entrar no interior da igreja (2) e, provavelmente, esse não é o 

lugar certo para a exploração matemática (31). Outras arquiteturas 

urbanas, como, por exemplo, as prefeituras ou pontes (5), também são 

adequadas para a realização de boas tarefas matemáticas (2). Essas 
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arquiteturas são frequentemente decoradas com ornamentos (5) nos 

quais se podem fazer considerações de simetria (11) sobre diferentes 

formas de simetria (simetria de ponto, simetria de eixo, simetria de 

translação) (8). Às vezes, os edifícios também são fornecidos com 

números (não apenas números de casas) (5), esses números também 

podem ser usados, por exemplo, se você descobrir quais números são 

primos ou se os números são fornecidos em algarismos romanos (3). 

Conectar a arquitetura, a perspectiva, a pintura, a construção e a 

história aos conteúdos matemáticos e geométricos (6), pois é uma boa 

maneira pela qual os professores e alunos podem perceber e valorizar 

o mundo ao seu redor (7). É importante que os professores, educadores 

e pesquisadores se conscientizem (28) sobre os conteúdos matemáticos 

e geométricos utilizados localmente (7), bem como nas escolas (20) e 

auxiliem os alunos a olharem para a própria comunidade (26). Para a 

história das obras de arte que as igrejas possuem e consigam perceber 

nas pinturas e as esculturas (19) os conhecimentos matemáticos e 

geométricos utilizados nessas obras (8). É importante que se conheçam 

os aspectos históricos relacionados com o desenvolvimento desses 

conhecimentos no decorrer da história da humanidade (19), 

valorizando o conhecimento matemático local (êmico) (7) utilizado 

nas práticas matemáticas locais (5), bem como o conhecimento 

matemático global (ético) (1) utilizado nas práticas matemáticas 

escolares e a sua utilização em salas de aula (11) por meio do diálogo 

que ocorre entre conhecimentos diferentes, mas complementares (21). 

A cruz pode ser explicada com a utilização de diferentes (10) ângulos 

geométricos (8) enquanto a igreja como um edifício é construída (10) 

com várias formas geométricas (8). 

A atividade de trilhas matemáticas é possível realiza-la em todos os 

lugares (2), porque podemos encontrar usos matemáticos em tudo que 

existe na natureza (5). No caso de igrejas, depende de qual currículo 

você está ensinando (22). Por exemplo, se os alunos estiverem 

envolvidos (23), você poderá atingir os objetivos padrão e curriculares 

da série (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Interdisciplinaridade 

da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Valorização dos 

conhecimentos 

matemáticos êmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 10 

No formato do teto, das paredes e dos relógios (10). É mais perceptível 

conteúdos e formas geométricas, nas retas paralelas e perpendiculares, 

figuras geométricas e figuras espaciais (8). Na geometria plana, 

geometria espacial, medição de ângulos. Os sólidos geométricos, tipos 

de triângulos, ângulos em um triângulo, tipos de quadrilátero, cálculo 

de áreas, volumes e perímetros e as formas curvas e polígonos (8). A 

arquitetura da cidade é totalmente favorável para o trabalho 

interdisciplinar (6) de campo com os alunos (2). Estamos imersos em 

espaços arquitetônicos (5) recheados de geometria plana e espacial (8). 

Estes locais são propícios para idealizarmos aulas diferenciadas (11) 

em espaços abertos aos nossos estudantes (2). Temos a possibilidade 

(27) de apresentar uma aula diferenciada (11) em monumentos 

arquitetônicos das nossas cidades (2), apresentando a riqueza da 

geometria de forma prática e lúdica (13) nesses espaços abertos (2).  O 

mais fácil de ser identificado e trabalhado são as formas presentes na 

estrutura física e no formato de uma igreja, ornamentações e 

mobiliários (5). Aqui não possui muitas igrejas históricas, a maioria 

são com formato arquitetônicos modernos (2). Mas mesmo assim elas 

apresentam principalmente formas geométricas em seu interior como 

exterior (10). Principalmente uma que é feita de madeira e por isso 
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apresenta formas retangulares entre outras formas (5). Em minha 

cidade (...) há uma igreja histórica (...) que apresenta formas 

geométricas e noções de matemática (19). Como a cruz que fica no 

alto do morro, que tem uma capela com o formato do teto que é um 

quadrilátero (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Conteúdos Matemáticos 

e geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Artefato cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 11 

É importante trabalhar com a geometria do círculo, áreas, volumes e 

cálculos aritméticos, teorema de interceptação, congruência de 

triângulos e o Teorema de Pitágoras (29) Percentagens, probabilidade 

e proporcionalidade (8), mas como eu não ensino na escola, é difícil 

responder sobre essas aplicações (10). Mas meus alunos nos 

seminários gostam de desenvolver tarefas baseadas em geometria (29). 

Geralmente, baseiam-se em áreas de superfície, volumes e formas 

geométricas básicas (8). Frequentemente, também há tarefas em que a 

área da superfície deve ser determinada por superfícies curvas (18). O 

foco está na aproximação de superfícies por formas geométricas mais 

simples (15) ou na composição de conteúdos de superfície de várias 

superfícies menores (3). Os alunos encontram exemplos geométricos 

(8) relacionados aos objetos localizados na comunidade (10). Eles 

encontram a matemática (5) fora de suas salas de aula (2), 

documentando-os em seus diários de campo (24). Os alunos preferem 

estudar os conteúdos matemáticos (4) que podem surgir para que 

possam resolver alguma situação-problema cotidiana (16) por meio da 

modelagem matemática (3), como, por exemplo, as funções, os 

conteúdos matemáticos e geométricos, a educação financeira e a 

estatística, as noções de cálculo (8) e outros conteúdos matemáticos e 

geométricos que possam auxiliá-los na elaboração dos modelos (32). 

Quando assumimos que a Matemática está presente no cotidiano (5) 

dos membros de grupos culturais distintos (7), esse campo do 

conhecimento pode ser considerado como um conjunto de estratégias, 

técnicas e ações que visam interpretar a realidade na qual estão 

inseridos (13). Nesse caso, estamos adotando uma postura 

caracterizada pela etnomodelagem, que busca conectar conhecimentos 

diversos, mas complementares, por meio do diálogo entre 

conhecimentos distintos (21). Entendo a etnomatemática como um 

conjunto de ideais, noções, procedimentos e práticas matemáticas 

desenvolvidas e elaboradas pelos membros de um determinado grupo 

cultural (7). A matemática está presente nas mais diversas situações-

problema enfrentadas na vida diária (16). É importante resgatarmos o 

conhecimento etnomatemático, as suas interpretações es e 

contribuições (7) por meio de práticas matemáticas locais (11) que 

podem ser compreendidas em outros sistemas de saberes e fazeres (7). 

O trabalho com a modelagem (3) tem como objetivo a ampliação do 

conhecimento matemático dos professores, educadores, pesquisadores 

e alunos (11), bem como mostrar que existem outras matemáticas para 

serem exploradas (7). As trilhas de matemática (2) são uma ótima 

oportunidade para que essas matemáticas possam ser (re)descobertas 

(7). Os professores (28) introduzem a geometria para as crianças em 

idade escolar (12) e quando começam a mostrar a geometria da sala 

(5), os ângulos da porta e do corpo (5), eles se interessam (4) e assim 

posso levar o conceito geométrico para os alunos (10). Os meus alunos 

gostam de estudar (4) as formas geométricas, os graus dos ângulos e 

dos designs [das construções] em graus (8), principalmente, em 

atividades de excursão (2), pois eles gostam (4) de encontrar formas 
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geométricas e as suas medidas (8) em atividades realizadas fora da 

escola (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Aplicação da 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Ação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 11 

Figuras planas, perímetro e área (8). Alguns alunos gostam de estudar 

conteúdos matemáticos (4), mas não gostam de conteúdos geométricos 

(14). Cada turma tem um gosto por determinado conteúdo (4). Como 

atualmente eu estou lecionando geometria e matemática (28), eu vejo 

que os alunos gostam mais da geometria (29), como uma turma que eu 

tenho do 6° ano, que ficaram envolvidos (4) e interagia com a 

geometria apresentada (11). Os alunos gostam de estudar áreas e 

volumes (8), pois segundo eles, a geometria “está em todo lugar” (5). 

A parte mais conceitual, no entanto, geralmente não agrada muito os 

alunos (14). Operações, equações e figuras geométricas (8). Os alunos 

apresentam maior interesse em estudar e fazer atividades quando 

compreendem bem o conteúdo estudado ou já o dominam (4). O 

trabalho com materiais concretos (dobraduras, jogos, régua, compasso, 

esquadro e computador) podem auxiliar na aprendizagem e despertar o 

interesse dos alunos (25). Outro fator importante é a conexão da 

Matemática escolar com a Matemática praticadas em seus contextos 

(21). A teoria de forma isolada nem sempre desperta o interesse dos 

estudantes (14). Quando é possível conciliar a geometria com os 

monumentos (6), ela é elevada a outro patamar de interesse (4). O 

trabalho do professor com os alunos (12) pode agregar novas 

percepções de matemática (20), contexto histórico da obra e novas 

provocações surgem (19). O poder de persuasão das obras 

arquitetônicas encanta alunos e visitantes (4). Os conteúdos a serem 

trabalhados são desde conceitos da geometria euclidiana (ponto, reta e 

plano) até cálculos mais elaborados para o ensino médio (8) utilizando 

trenas de laser para cálculos práticos (9). Os alunos inseridos neste 

ambiente ficam muito mais engajados nas atividades (4). Geralmente 

acham a matemática difícil (14). 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 12 

Aritmética comercial, arredondamento, cálculo percentual, frações e 

expressões algébricas básicas (8), conhecer e compreender área e 

cálculo de volume cálculo com unidades diferentes (7) e transferência 

de uma unidade para outra (15). Os conteúdos geométricos (8) 

provavelmente desempenham um papel menor na vida diária (18) do 

que os conteúdos algébricos ou aritméticos básicos (8), como, por 

exemplo, quando grandes quantidades de produtos precisam ser 

calculadas ou coisas precisam ser distribuídas (15). Aqui, as ideias 

básicas de somar, subtrair, multiplicar e dividir (8) desempenham um 

papel importante (1), assim como todas as outras operações aritméticas 

básicas é importante (8). A aquisição desse conhecimento é importante 

se você deseja fazer compras ou estimar resultados (16). No entanto, 

compreender a simetria também desempenha um papel relevante na 

vida diária (18). Estou interessado em ajudar professores-alunos (28) a 

ver quais formas de matemática são úteis e reais (5) e que podem nos 

capacitar a pensar e resolver problemas em nossas vidas diárias (3). 

Ubiratan D'Ambrosio comenta sobre a matemática que não mata e 

sobre os conteúdos que não são úteis e nem valiosos (16). Noções de 

funções, noções algébricas, geometria plana e espacial, medidas, 

perímetros, áreas, volumes, matemática financeira, conhecimentos 

estatísticos, probabilidade e combinatória (8).Consideramos também 

as maneiras próprias que os indivíduos desenvolvem ideias (7), 
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procedimentos e práticas matemáticas que são necessárias para 

resolver os problemas apresentados no cotidiano (17) por meio de 

estratégicas localmente desenvolvidas de acordo com os contextos 

cultural, social, político, econômico e ambiental nos quais estão 

inseridos (13). É necessário considerar as maneiras próprias que os 

indivíduos desenvolvem e que são necessárias para resolver os 

problemas apresentados no cotidiano (7) por meio de estratégicas (13) 

localmente desenvolvidas conforme os contextos cultural, social, 

político, econômico e ambiental nos quais estão inseridos (7). Todos 

os aspectos da geometria, como formas, ângulos e linhas (8) são muito 

importantes nas atividades diárias (10). Uma vez eu visitei um médico 

para discutir sobre minha dor no pescoço, então, ele sugeriu que eu 

trabalhasse em uma cadeira para que meus olhos estivessem 

direcionados diretamente para o computador ou para a laptop em que 

estou trabalhando ou com relação aos livros que estou lendo (17). Pela 

descrição do médico, entendi que minha mesa, cadeira, coluna e laptop 

devem ficar paralelos um ao outro (5). A matemática está quase em 

todo lugar (5), por exemplo, podemos ensinar propriedades do 

retângulo e do triângulo (8) com seu envolvimento diário nas 

atividades domésticas realizadas diariamente (17). 
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Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 12 

Profissões e quantidades, dinheiro e atividades em geral (10). Em tudo 

que houver presença de números, quantidades e qualquer conteúdo 

referente à matemática em geral (5) se mostra necessário desde o 

princípio da humanidade direta ou indiretamente (19). Tudo que 

fazemos está interligado com a matemática, como o ato de plantar 

feijão, ou de costurar e para saber como cozinhar ou limpar a nossa 

casa (17). Se o aluno possui conhecimentos matemáticos e 

geométricos (8) consegue lidar melhor com seu entorno (31) como nos 

jogos e brincadeiras, realizar compras, ler e compreender textos (que 

apresenta informações matemáticas), estabelecer relações entre as 

formas vistas na escola e os presentes no ambiente (17). Quando os 

conteúdos matemáticos e geométricos se relacionam com a 

matemática praticada no dia-a-dia (5), esses conteúdos passam a ter 

mais sentido e significados para os alunos (7). A Matemática deixa de 

ser uma disciplina difícil e desconexa (14). 

Os conteúdos tornam-se importantes desde que você coloque um valor 

agregado a eles (7). Ensinar ponto, reta e plano (8) no ensino 

fundamental sem apresentar algo prático (10), fatalmente, esse 

conteúdo será repetido no ensino médio paulatinamente de forma 

desagradável (4). Quando os professores conseguem promover 

atividades (28) que exemplificam nos monumentos (2) o que de fato 

são pontos, retas e planos (8) o aluno estabelece associações com o 

que já foi visto (13). No ensino médio, o aluno pode ter uma 

compreensão mais aprofundada (11) de conceitos matemáticos, 

geométricos e cálculos (8). Por exemplo, os de alunos que 

manifestaram interesse em cursar arquitetura, mas detestavam os 

conceitos geométricos de forma exclusivamente teórica (14). Quando 

você leva os alunos aos monumentos (2), mais próximo do que vai 

aplicar na área de interesse (4), ele muda completamente a maneira de 

compreender e aproximar dos conceitos matemáticos e geométricos 

relacionado com a comunidade (26). Tomar decisão de qual roupa 

vestir, comprar algo no mercado, dobrar e guardar uma roupa de cama 

(27), fazer a combinação de roupas para vestir (5) é algo comum para 



151 

 

 

 

muita gente, quando verificamos quanto de dinheiro temos e quanto 

podemos gastar, qual o troco iremos receber (10). 
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Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 13 

Como ensino alunos em nível universitário, esse aspecto da utilização 

de cotidiano desempenha um papel menor (28), mas eles devem ser 

capazes de dominar esses conceitos básicos para utilizá-los em sua 

vida diária (21). Eu os levo os alunos (28) para a comunidade e a 

exploramos (2), por exemplo, podemos nos sentar na encosta da rua e 

observar como podemos experimentar concretamente a inclinação da 

guia (26) como um aspecto real em nosso ambiente antes de 

resolvermos essa situação algebricamente (10). Ensinei os alunos (28) 

a medirem os ângulos de diferentes objetos na sala de aula usando o 

esquadro (9) e eles gostaram (4) de medir os ângulos desses objetos 

(13) e também dos galhos das árvores (2). Inicialmente, exploramos o 

Teorema de Pitágoras (8) com o geoplano (9) e depois eu atribuí (28) 

uma tarefa para os alunos encontrarem uma situação semelhante em 

sua vida diária (5) e, posteriormente, eles apresentaram a situação 

encontrada com detalhes com o uso de seus registros (24). 

Transformações no plano, funções, equações de primeiro e segundo 

grau, geometria espacial (volumes), geometria plana (perímetros, 

área), medidas, conteúdos da educação financeira (8). As 

transformações no plano foram utilizadas no desenvolvimento de uma 

ação pedagógica que envolveu a utilização da Underground Railroad 

(ferrovia subterrânea) (11) relacionada com o período da escravidão 

nos Estados Unidos (19), considerado como um elo entre a 

matemática, a história, a etnomatemática e a arte de quilting numa 

abordagem interdisciplinar (6) por meio da elaboração de um projeto 

desenvolvido com os alunos em uma escola na Califórnia (11). Esse 

trabalho possibilitou que os professores auxiliassem os alunos (28) a 

melhor entenderem a geometria, especialmente, os conceitos de 

simetria e transformações (13). Esse projeto objetivou estimular a 

criatividade e o interesse dos alunos (4) por meio dos quilts que podem 

ser considerados como expressões culturais e matemáticas presentes 

no cotidiano (5). 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 13 

Polígonos em geral, área, circunferência (8). Eu levava objetos que 

fosse familiar a eles (13), uma vez levei uma bicicleta para 

exemplificar a circunferência, com o raio e o diâmetro) (5). Em 

relação a área construímos (12) um metro quadrado de jornal e fomos 

medir espaços da escola, como o pátio e salas de aulas (2). Função 

afim; área de quadriláteros e triângulos; otimização de área; volume de 

cilindro, retas paralelas e concorrentes e conjuntos (8). A primeira vez 

que relacionei foi com função afim, quando lecionei em uma Escola 

Família Agrícola (28), e relacionei esse conteúdo com uma máquina 

(10), no qual introduzimos a noção de x como a matéria prima que 

inserimos na máquina e o y como o resultado (a transformação) que a 

máquina faz, ou seja, x a variável independente e y a variável 

dependente de x (3). Introduzi números inteiros (8). Separei a turma 

em grupos (23), em que um grupo representava o banco, outro 

representava um comerciante e empresário e outros representavam 

pessoas físicas (5) para fazer uma simulação de transações comerciais 

(13) orientada por mim (12). Em 2016 comecei o mestrado em 

educação matemática que um dos objetivos era compreender como a 

Etnomatemática contribuía para o ensino da geometria na Escola 
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Família Agrícola (21). E nessa pesquisa foi desenvolvido atividades no 

qual os saberes dos alunos (17) eram levados para aula (7) e assim 

analisávamos os conceitos geométricos sobre área de quadriláteros, 

triângulos (que são formatos mais encontrados em áreas rurais) (21), 

de como agricultores calculam (7). Essa pesquisa mostrou que os 

alunos possuem muitos saberes e foi o que um dos alunos fez ao 

mostrar como seu pai e ele otimizavam a área de um galinheiro (17), 

no formato de um octógono, pois na sua realidade era a área que mais 

se aproximava de um círculo (3). Nesse estudo, fizemos também (12) 

atividades sobre volume de sólidos (8), e alguns alunos apresentaram 

exemplos de seus registros (24) para estocagem de pinga (3), que é 

muito comum na região deles (16). Para introduzir a noção de 

conjuntos (8) eu utilizei a noção que o conjunto era Ouro Preto e os 

subconjuntos eram os distritos (13), nesse formato alunos que não 

interagiram na aula (12), passou a comentar e a ter um desempenho 

melhor (4). E ao falar sobre retas (8) com os alunos do 6° ano, 

mencionei sobre ruas ao redor da escola (5), o que exemplificou muito 

bem a ideia de retas paralelas e concorrentes (13). Principalmente 

sobre números inteiros e geometria plana e formas geométricas (8). 

Procuro fazer associações, sempre que possível (28), do conteúdo 

trabalhado com o cotidiano do meu aluno (5). Por exemplo, as formas 

geométricas (8) se relacionam com as embalagens e o artesanato local 

(pedra sabão) (16), formas presentes no ambiente da escola e na 

natureza para explorá-las (11). Recentemente explorei formas 

geométricas presentes em jogos de tabuleiro (13). Números inteiros (8) 

– procuro associar com ideias de créditos e débitos associados à 

utilização das ‘cadernetas’ (débito anotado autorizado pelo mercado 

para pagamento posterior) de supermercados (5). Geometria plana e 

espacial (8) nas Obras da Igreja de São Francisco em Ouro Preto (7). 

Visita técnica a monumentos (2) as igrejas de Ouro Preto para 

conhecer a geometria (8) sob o ponto de vista matemático (10). Foi 

algo interessante (4) já que foi possível realizar uma visita 

inicialmente voltada para o campo da história e do Barroco mineiro 

(19). A visita (2) foi direcionada a conhecer a matemática presente nos 

momentos visitados (10). Agrega valor e interdisciplinaridade (6) dos 

conteúdos históricos e matemáticos (19). 
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Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 14 

Trabalhei com trilhas matemáticas e com atividades extraclasse de 

matemática (2) com meus alunos enquanto estava trabalhando na 

escola (12). Planejamos isso como uma excursão escolar (2) e os 

alunos dos 7ª e 8ª anos trabalharam em grupos de três (23) e 

trabalharam nas tarefas da trilha (13). No dia seguinte, discutimos as 

tarefas em aula (12). Os alunos se divertiram muito (4). Tive que 

ajudar muito (28) porque, às vezes, os alunos achavam as tarefas muito 

difíceis (4). Mas alguns alunos conseguiram resolver todas as tarefas 

(14). Também trabalhamos em duas trilhas aqui em Oslo (2). Também 

aqui, novamente, algumas tarefas eram muito difíceis para os alunos 

(4). Frequentemente presumimos que os alunos já aprenderam as 

ferramentas matemáticas para resolver as tarefas (14), mas nem 

sempre é esse o caso e temos que utilizar outras metodologias (27). Os 

alunos, muitas vezes, aprendem a aplicar o que aprenderam na teoria 

em sala de aula (14) pela realização de uma trilha (2). Atividades da 

trilha matemática (2) relacionadas com paralelepípedos (5), volume de 

colunas, distância e endereço, espirais, declive (8). Trilhas de 
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Matemática em Ouro Preto (2). A proposta do projeto de trilha de 

matemática (2) utiliza a etnomatemática e a modelagem (21) para 

estudar os aspectos tecnológicos, sociais e culturais presentes em Ouro 

Preto (7), pois visa documentar e analisar (24) as modificações que 

ocorrem nessa comunidade em relação ao seu patrimônio histórico 

(19), social e cultural relacionado com as construções e os 

monumentos (26), bem como com relação à sua influência na 

elaboração de estações que discutem os conhecimentos matemáticos e 

geométricos locais (7) e escolares (1) estudados em situações-

problemas específicas para cada estação da trilha (3).Atividades de 

excursão se realizam fora da escola (2). Nessa atividade, os alunos têm 

a chance de medir diferentes objetos (9) em locais diferentes (2). Com 

base na idade e no currículo (22), o aluno realiza atividades como 

comparar, pesar, estimar, medir e formas geométricas (11). Levamos 

nossos alunos (28) para atividades de trilhas matemáticas em lugares e 

locais famosos (2) para encontrar, explorar e aplicar os conceitos 

matemáticos (10). 
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Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 14 

Circulamos a pé pela cidade (2) para os alunos visualizarem conceitos 

matemáticos presentes nos lugares em que passássemos (5). Fizemos 

uma atividade no parque (12) onde soltamos pipa que foi feita na 

escola (25), onde analisamos a geometria (8) aplicada (10). Nessa 

atividade, os próprios alunos do 8° ano utilizaram os seus saberes (7) 

em relação a construção da pipa e a maneira de soltar (17). 

Reconhecimento de figuras planas, áreas, perímetros (8). São 

conceitos que podem facilmente serem trabalhados (16) no bairro e ao 

redor da escola (2). Visita técnica a monumentos as igrejas de Ouro 

Preto (2). Conhecer a geometria presente nas igrejas (7) sob o ponto de 

vista matemático (20). Foi interessante já que foi possível realizar uma 

visita inicialmente voltada para o campo da história e do Barroco 

mineiro (19) e, posteriormente, a visita foi direcionada a conhecer a 

matemática presente nos momentos visitados (10). Agrega valor e 

interdisciplinaridade (6) dos conteúdos históricos e matemáticos (19). 

Identificar as formas geométricas (8) ao nosso redor (2). 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 15 

Contando algumas operações básicas de cálculo (8) (multiplicação 

chinesa ou multiplicação russa) (1). Um exemplo engraçado que descobri é 

que o conhecimento do triângulo 30-60-90 graus (8) está firmemente 

ancorado no currículo norueguês enquanto no currículo alemão isso 

raramente é discutido (22). Como esse triângulo (8) ocorre com tanta 

frequência em contextos geométricos (por exemplo, em triângulos 

equiláteros) (18), muitos estudantes noruegueses sabem que nesse 

triângulo a hipotenusa tem o dobro do comprimento do lado mais curto 

(1). Isso significa que certos problemas matemáticos podem ser 

resolvidos muito rapidamente por meio de estratégias diferentes (15) 

ao passo que os alunos alemães dificilmente podem resolvê-los porque 

não veem essa conexão imediatamente (14). 

Outras diferenças curriculares são, por exemplo, que na Noruega as 

equações diferenciais (8) são ensinadas no currículo escolar, enquanto 

na Alemanha isso só é ensinado nos estudos universitários (22). Isso 

tem a ver com uma longa tradição nacional em equações diferenciais 

(8), que é necessária no currículo norueguês (22), porque deve haver 

muitos engenheiros que perfuram, por exemplo, pontes ou túneis, já 

que a Noruega é um país com muitas montanhas e lagos (5). Às vezes, 
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é moldado por influências culturais (7) porque é de fato um 

conhecimento transcultural (16). Na Noruega, por exemplo, existe a 

cultura Sami, uma minoria cultural, mas ele tem sua própria maneira 

(7) de nomear e contar números (8). 

Monumentos, atividade diária e mercados de vegetais de rua (2). A 

geometria é encontrada nas minas, monumentos e atividade diária (5). 

Os mercados de vegetais de rua em nossa comunidade apresentam 

formas ricas de matemática (6). Essa conexão pode ser realizada em 

todos os conteúdos matemáticos e geométricos (18). Os 

conhecimentos matemático e geométrico estão relacionados aos 

saberes e fazeres cotidianos e escolares (21), que possibilitam para os 

alunos a compreensão do domínio pleno do processo histórico de cada 

um desses campos para que possam entender as razões lógicas e 

históricas de sua existência (19). A Etnomodelagem busca valorizar os 

saberes e fazeres que os alunos trazem para a sala de aula (7) para que 

esses conhecimentos possam se articular visando propiciar a 

humanização da matemática (11). É necessário valorizar os 

conhecimentos matemáticos e geométricos presentes na vida diária dos 

alunos (7), visando resgatar os procedimentos e as práticas cotidianas 

(17) que são importantes para a elaboração de atividades curriculares 

em sala de aula (22). 

No Nepal, diferentes comunidades têm diferentes formas de medição 

(7). Por exemplo, as pessoas na região terai pesam os produtos que 

plantam utilizando 250 gramas, no entanto, as pessoas nas colinas têm 

diferentes formas de medição, pois medem em um quinto, ou seja, 200 

gramas (9). Da mesma forma, a construção de casas também é 

diferente e tem diferentes formas geométricas (16) para a sua base em 

sua cultura quando levamos o aluno para atividades de excursão (2), 

tentamos integrar outros conteúdos do Nepal (6), quando levamos os 

alunos para realizar atividades de excursão (2), tentamos integrar a 

matemática com outros conteúdos relacionados com a Ciência, os 

Estudos Sociais e as Ciências Morais (6). Os alunos realizam esse 

projeto como parte de suas atividades culturais (7), mas também 

cumprimos os objetivos curriculares por meio dessa atividade (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 15 
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Em geral, tudo o que se estuda em sala de aula (1) pode ser aplicado 

no dia a dia direta ou indiretamente (10). Cada fazer tem um modo 

matemático por traz (21). Como o caso dos meus alunos que fizeram a 

pipa e levaram os seus saberes no modo de realizar essa tarefa (7). 

Como o corta o plástico, corta a madeira, a maneira certa de soltar a 

pipa (11). Os conhecimentos relacionados a profissão dos pais (17) e 

conhecimentos adquiridos em jogos eletrônicos (11). Alguns alunos 

ajudam os pais no trabalho ou conversam com eles sobre essas 

atividades (17). Eles adquirem experiências práticas sem muitas vezes 

saberem o conceito (7). 

Depende do contexto cultural (10). No distrito onde moro e trabalho, 

uma conexão muito visível (5) são as formas geométricas e a figuras 

simétricas (8) presentes nos artesanatos em pedra sabão (16) (atividade 

muito desenvolvida na comunidade) (26). A escola promove a 

separação dos conteúdos (22) e não fica claro para os alunos a relação 

dos conteúdos matemáticos com o cotidiano (21). Nossos estudantes 

sentem-se perdidos e quando descobrem essa conexão ficam surpresos 

(14). É necessário trabalhar melhor esses dois conteúdos (21). Usamos 

proporção (8) no fazer doméstico na hora de cozinhar porque requer 

um conhecimento matemático prático (17) 
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Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 16 

A utilização da matemática no cotidiano está relacionada à prática e ao 

uso frequente de certos cálculos (20). Por exemplo, se o 

arredondamento for praticado com frequência, os alunos serão capazes 

de aplicá-lo na vida diária (5) e também poderão compreender melhor 

a abordagem da aproximação (4). Um exemplo de alunos que 

desenvolvem uma ideia (15) para porcentagens (8) é quando eles 

frequentemente baixam algo da Internet ou trocam dados móveis pelo 

telefone (11). A barra de porcentagem como um display eletrônico 

bem conhecido e os alunos entendem intuitivamente (25), com base na 

experiência (7), que a porcentagem é parte de um todo e 100% é o 

todo (13). Outros exemplos podem estar relacionados com o 

enchimento de uma caixa de leite com água (25) para entender a escala 

de medição ou empilhar moedas em uma torre (5) para entender o 

princípio de Cavallieri (8). 

O professor deve sair da sala de aula (28), explorar e conectar-se (2) 

com a comunidade escolar (31), além de ser livre para se afastar do 

livro didático (11) e permitir que os alunos explorem a realização de 

trilhas de matemática nas ruas das cidades (2). As atividades 

praticadas no cotidiano (7) podem influenciar no desenvolvimento dos 

conhecimentos matemático e geométrico dos alunos em sala de aula 

(18), pois estão relacionadas com a associação desses conteúdos com 

as abordagens pedagógicas que são utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática na área educacional (11). 

A aquisição dos conhecimentos matemático e geométrico (18) é 

influenciada conforme as considerações socioculturais dos alunos que 

participam da comunidade escolar (7). É importante discutir essas 

influências que existem no processo ensino e aprendizagem em 

Matemática (5), pois estão presentes em salas de aula por meio da 

dualidade entre esses os conhecimentos adquiridos (21) dentro e fora 

do ambiente escolar (11). Essa discussão dos professores (28) propicie 

uma ação reflexiva sobre as ações pedagógicas (11), em uma 

perspectiva cultural para o desenvolvimento do trabalho educacional 
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(27) que é desencadeado nas comunidades escolares (31). Existe a 

necessidade de compreendermos a congruência cultural entre os 

saberes e fazeres adquiridos nas comunidades escolares e nas escolas 

(21). As atividades diárias praticadas (17) influenciam o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico (18) dos 

alunos porque tudo ao nosso redor tem algum aspecto relacionado à 

matemática (5), como, por exemplo, a culinária, pois cozinhar um 

alimento está diretamente relacionado com a matemática (17) e a 

quantidade de água necessária para cozinhar o arroz e, também, com a 

quantidade de sal e de outros ingredientes (3). Como a matemática está 

em toda parte (16), podemos conectá-la com os conceitos matemáticos 

ensinados na escola (21). Geometria é um conceito fácil de ser 

ensinado (29) porque os alunos a veem em suas atividades diárias (10) 

e, se nós (educadores) (28) conectarmos essas atividades diárias com a 

matemática escolar (21), nossos alunos poderão melhor entender (4) a 

aplicação da aprendizagem conceitua da matemática no cotidiano e na 

vida real (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Matemática no 

currículo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Iteração entre os 

alunos 

 

 

 

 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 16 

Com as atividades práticas (11) os alunos ganham habilidades que 

sobressaem no cotidiano escolar (5), mostrando-se através de um 

desempenho mais satisfatório (4). Quando o aluno tem uma prática 

matemática/geométrica em seu cotidiano (10), mesmo que ele não 

tenha consciência disso, ele leva para a sala suas experiências (21) e 

quando questionado a vincular com o conteúdo (21), isso passar a 

fazer parte do aprendizado (11). Assim, o aluno visualiza a matemática 

de maneira natural (14), o que torna o ensino aprendizagem mais 

significativo (4). Quanto maior a relação dos alunos (14) com certo 

conceito matemático ou geométrico (18), que ele pode ver na prática 

(5), maior será o seu entendimento sobre aquele conceito (4). 

Quando o professor consegue (28) relacionar o conhecimento com as 

atividades vivenciadas pelos alunos (16), ele pode partir das atividades 

e incorporar mais conhecimentos (matemática formal) ou usar as 

atividades para ampliar os conhecimentos (21). Essa ação pedagógica 

(11) poderá contribuir com a aprendizagem mais significativa do aluno 

(13) e valorização dos conhecimentos tácitos deles (7). Algo que 

escola pode utilizar são os jogos disponibilizados no Google Play (25) 

que tratam de conteúdos matemáticos e geométricos (18), dentre eles 

são: Monument Valey, gamificado – mARTEmática, Geometricar app 

android, que ensinam geometria plana e espacial (8) usando realidade 

aumentada (15). O conhecimento matemático embutido nos fazeres do 

cotidiano (16) agregam valor na hora do entendimento do conteúdo 

escolar (21), como isso o aluno reconhece mais facilmente formas de 

resolver problemas (15). 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 17 

Eu inventei várias trilhas de matemática (7). O conteúdo das tarefas 

deve ser baseado em uma área de assunto gerenciável que foi 

previamente abordada em aula (11). Caso contrário, os alunos não 

sabem que matemática usar (4). Eu fiz a experiência de que quando 

muita matemática diferente está envolvida (11), os alunos ficam 

frustrados (4). Boas tarefas (11) incentivam os alunos a criarem 

relações matemáticas por conta própria (conteúdo matemático) (13). 

As tarefas também devem ter um grau suficiente de abertura (15) (do 

número de abordagens possíveis para encontrar uma solução particular 

ao número de soluções possíveis (13). As tarefas são resolvidas 
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determinando quantidades no local e estão relacionadas aos objetos 

associados (portanto, não devem ser resolvidas sem eles) (7). Os 

critérios organizacionais das tarefas também desempenham um papel 

importante na resolução (15). As tarefas não devem exceder o tempo 

de processamento de 20 minutos cada (2), caso contrário os alunos se 

cansam rapidamente (4). As tarefas devem ser projetadas para serem 

tão interativas e variadas quanto possível (11) e devem ser facilmente 

acessíveis a uma distância de 10 minutos uma da outra (13). 

Eu conheci a Kay Toliver e comecei a explorar o projeto das trilhas de 

matemática (2) com os meus alunos da universidade na Califórnia 

(12). Quando eu visitava e viajava para outros locais também 

explorava as trilhas (2) e foi divertido para os meus alunos (4) e acho 

que é uma abertura curricular para muitos estudantes e professores 

(22). As trilhas de matemática foram realizadas em Ouro Preto, 

Kathmandu e Sacramento (2). Na disciplina de etnomatemática ao 

andar pelas ruas de Ouro Preto (2) e analisar com os alunos os pontos 

turísticos e de interesse histórico (19), que têm possibilidade de 

conexão da dos conhecimentos matemáticos e acadêmicos (21). Nas 

estações dessas trilhas (2), há a discussão sobre os aspectos históricos, 

sociais, político, econômicos e ambientais sobre o monumento ou 

sobre a construção analisada (19). 

Os aspectos matemáticos e geométricos relacionados com esses 

elementos históricos (19) são discutidos do ponto de vista dos 

conhecimentos matemáticos e geométrico local (7), escolar e 

acadêmico (1) e como esses saberes e fazeres devem ser valorizados e 

respeitados em outros espaços (21) do desenvolvimento do 

conhecimento e de sua contribuição para a evolução da matemática 

(7). Primeiramente, foi necessário realizar uma discussão com os 

alunos sobre a Carruagem de Machindranath (12) e depois levá-los 

para visitar esse artefato cultural (2). Os alunos fizeram a medição (9), 

entrevistaram um sacerdote (24) e analisaram a matemática presente 

nessa carruagem (3). Foi uma experiência muito agradável e 

emocionante (4) em que alunos e professores aprendem (12) conceitos 

matemáticos e geométricos (18) que os nossos artefatos culturais 

possuem (9). 

Como co-pesquisador, participei como professor de atividades 

matemáticas de um projeto com alunos do 5ª ano na Patan Darbar 

Square, Nepal (28). Não eram apenas atividades matemáticas, mas sim 

parte do currículo integrado (22). Eu trabalho como formador de 

professores para essas atividades (28). Lá, envolvi os alunos no projeto 

(11) desde a fase de desenvolvimento de conceitos [matemáticos e 

geométricos] (8) até a sua escrita e divulgação (24). Mas um desafio é 

analisar como esses conceitos surgem historicamente em nossa cultura 

(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) Registro documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) Contribuições de 

materiais concretos 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 17 

Pela orientação do professor da disciplina de Etnomatemática (12), 

descemos a rua Alvarenga (2), onde nos foi apresentado alguns pontos 

onde continha a presença de conteúdos matemáticos e geométricos 

(18), onde alguns eram constatados de forma mais óbvia, já outros nos 

eram apresentados (10). Foi algo diferente, pois muitas pessoas 

externas ficavam curiosas sobre o que de fato estávamos fazendo (11) 

e, em geral, posso dizer que foi uma experiência ímpar (4). Na trilha 

de matemática eu percebi como a matemática e geometria está ao 

nosso redor (18). Como a casa com o chão e a parede inclinadas (5), o 
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que possibilitaria trabalhar com reta e coeficiente angular, como 

também as formas geométricas (8) encontradas em toda parte em Ouro 

Preto (16). A experiência foi muito bacana e importante (4). Participei 

de uma aula do mestrado, onde participamos de uma trilha da 

matemática (2). Foi uma experiência incrível (4) perceber as 

potencialidades, por exemplo, do centro histórico de Ouro Preto para o 

ensino da Matemática (16). Foi uma experiência motivadora (4) que 

me levou, a partir da disciplina, a valorizar mais o trabalho (11) com o 

contexto cultural dos meus alunos (7). A trilha de matemática (2) 

promove algumas práticas inspiradoras (4) quanto ao ensino de 

matemática (1) em espaços abertos de Ouro Preto (2). A proposta 

inspira aos acadêmicos da área da Educação Matemática a deslocar as 

suas práticas conteudistas para algo mais lúdico (11). Na cidade de 

Ouro Preto, caminhando pelas ruas (2), observando a matemática nos 

casarões antigos, ruas e igrejas (5). Descobrir que a matemática está 

em um simples caminhar (2) é enriquecedor e quebra a ideia de que a 

matemática está apenas nos livros (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) Relações com a 

comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27) Tomada de decisão 

 

 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 18 

Devemos buscar um desenvolvimento sustentável das competências 

dos alunos (11) por meio dos percursos matemáticos enquanto uma 

modalidade de aprendizagem (13) extracurricular (2), requerem uma 

preparação intensiva e um acompanhamento nas aulas pelos 

professores (28), que antecede a visita ao local de aprendizagem (13) 

extracurricular (2). Em primeiro lugar, há a seleção de objetos 

interessantes (25) e o desenvolvimento de tarefas adequadas (11). Para 

estabelecer ligações entre conteúdos matemáticos e contextos factuais 

(21), as tarefas devem encorajar os alunos (4) a ativar as suas ideias 

mentais de correlações matemáticas e conceitos em rede (11). Então, é 

aconselhável orientar as tarefas nas áreas temáticas selecionadas (13) 

para o desenvolvimento de ideias básicas, como, por exemplo, 

percentagens, proporcionalidade, frações, taxa de variação ou área (8). 

A geometria tem uma rica coleção de conceitos básicos (18), como, 

por exemplo, ponto, linha reta, várias formas geométricas e corpos (8), 

que juntamente com suas propriedades e conexões (13), como, por 

exemplo, relações posicionais e eixos de simetria (8), representam um 

recurso de resolução para o desenvolvimento de ideias individuais 

(15). A ativação das ideias nas tarefas das trilhas (2) é suportada por 

atividades cognitivas (por exemplo, rotação mental, espelhamento) 

(11) ou ações e materiais concretos no objeto (por exemplo, montar, 

dividir, desmontar e complementar) (25). Uma narrativa 

correspondente como uma caça ao tesouro ou um thriller policial de 

agente (11) pode especialmente no nível primário fornecer um nível 

adicional de contextualização para a aprendizagem extracurricular 

(13). Durante o trabalho de acompanhamento da tarefa dos alunos, os 

registros podem ser usados produtivamente (24) no sentido de 

diagnóstico do processo de aprendizagem (13), com o qual a reflexão 

retrospectiva é necessária para aprender habilidades matemáticas (30), 

que também podem ser integradas nas aulas (11). A avaliação do 

percurso matemático pode ser colocada mais nas mãos dos alunos 

(13), como, por exemplo, a formação de grupos de alunos (23) que 

corrigem mutuamente as suas abordagens de solução e exigem 

explicações correspondentes sobre as abordagens de solução dos 

outros grupos (11). Pessoalmente, estou interessado em perguntas 

abertas (28), permitindo que pequenos grupos de alunos explorem (23) 
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e apresentem de volta os resultados obtidos nas trilhas (24). Posso 

fazer uma pergunta aberta: "Quantos paralelepípedos têm na Praça 

Tiradentes?" (3) para que os alunos vejam o ambiente e explorem uma 

pergunta (15) para que possam descobrir e explorar conteúdos 

matemáticos e geométricos (18). Eu sirvo como treinador (28), 

fazendo perguntas e mostrando como os alunos podem tornar a 

descoberta mais forte (11). É mais como escrever um poema que é 

encorajador e que não julga (14). Os alunos têm experiência com a 

matemática certa-errada (1). Quero que eles sintam a alegria da 

matemática (4) enquanto andam e veem o mundo ao seu redor (5). 

Eles jogam videogame e sabem explorar e resolver problemas 

cotidianos (7). Eu quero que eles sejam livres para trabalhar com a 

matemática (17) e com as condições externas da escola (2). 

Escolha uma trilha (2) que seja divertida (4) de ser conduzida e que 

seja segura para os alunos (13). Antes da realização das trilhas (2), é 

importante que os professores conversem com os alunos e estabeleçam 

um protocolo comportamental durante a realização da trilha (30). 

Providenciar um caderno para que os alunos possam realizar as suas 

anotações (24). Depois de escolher a trilha (2), percorra-a com os 

alunos (12), incentivando-os a compartilharem os conteúdos que 

aprenderam durante a realização de seu trajeto (23). É importante que 

os alunos anotem (24) as contribuições, as ideias e os procedimentos e 

as práticas matemáticas e geométricas identificadas nas estações das 

trilhas (16). Os alunos podem descrever essas atividades (24) 

utilizando termos matemáticos, geométricos ou cotidianos para 

descrever a utilização desses conhecimentos (21) em uma cerca; para 

calcular a altura de uma árvore (18) com a utilização de estratégias 

próprias (15) ou para calcular a taxa de fluxo em um riacho (3) ou até 

mesmo identificar aspectos, matemáticos, geométricos e físicos (18) 

ao brincarem amarelinha (16). Identifique bons lugares para que os 

alunos parem ao longo da trilha (13).  É importante que os alunos 

tirem fotos, gravem ou filmem elementos importantes da cidade (24) 

para que possam discutir em sala de aula (23) sobre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos ao longo da trilha (18). Incluir as tarefas 

em cada parada para diferentes níveis de habilidade (22) para manter 

os alunos envolvidos e interessados (4) nas atividades propostas para 

as estações das trilhas (11). Lembrem-se de cobrir uma variedade de 

temas matemáticos e geométricos cotidianos e escolares (18). Os 

alunos devem escrever as anotações realizadas com detalhes (24), 

identificando os conteúdos matemáticos e geométricos utilizados (18) 

em cada parada das estações da trilha (2). Atribuir um nome para cada 

parada, como, por exemplo: Trabalhando com o Triângulo (8), para 

focalizar esse aspecto em particular nas informações e/ou tarefas que 

serão incluídas nessa parada na trilha (2). Propiciar oportunidades para 

intercalar discussões (12) matemáticas e geométricas com o cotidiano 

e a realidade dos alunos (21). Por exemplo, os alunos podem apontar a 

presença da simetria (8) nas diferentes folhas de diferentes tipos de 

árvores ou nas construções e monumentos da cidade (10). Para 

finalizar as trilhas, é importante que os professores discutam, em sala 

de aula (12), os conteúdos matemáticos e geométricos identificados 

em cada atividade das estações (18). Durante o desenvolvimento desse 

processo, é importante que os alunos preencham uma espécie de 

protocolo para anotar e discutir os resultados das atividades (24) 

realizadas nas estações das trilhas (2). Primeiro, foi realizada uma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28) Papel dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) Preferência pelos 
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discussão com os professores e a direção da escola (31) sobre a 

exploração dos conceitos matemáticos presentes em nossa cultura (17). 

Segundo o professor escolheu o projeto e elaborou o plano (28). 

Terceiro, discutimos com os alunos sobre o projeto (12). Quarto, 

levamos os alunos ao local (2) e realizamos observações, discussões e 

entrevistas (24). Quinto, discutimos (12) quais conceitos matemáticos 

e geométricos (18) estavam presentes no artefato cultural (9) que 

estávamos analisando (10). Sexto, os alunos prepararam um 

etnomodelo (32) relacionado com o artefato cultural estudado (9). 

Finalmente, os alunos apresentaram (23) a sua compreensão sobre o 

projeto (24). 

conteúdos de geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) Protocolo 

comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) Comunidade escolar 

 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 18 

A trilha (2) seria pensada em percorrer pontos turísticos da cidade (11) 

como igrejas, quadras e campos de futebol, praças e ruas (2). Poderia 

ser pensado em cálculos de porcentagem de área, de volume e regras 

de três (8). Dividiria os alunos em pequenos grupos (23) com objetivos 

para a realização de cálculos para comparação em sala de aula (11). 

Após percorrer toda trilha, retornaríamos para escola, onde iríamos 

socializar as informações e analisaríamos se os objetivos foram 

alcançados (12). Por fim, faríamos gráficos (8) para expor para a 

escola sobre a trilha desenvolvida (24). Como já realizei essa trilha, 

penso que é válida se for feita em uma cidade histórica, como Ouro 

Preto (MG) ou Diamantina (MG) (2). Para iniciar, faria um 

cronograma de atividades (ou etapas) e de comportamento (30). 

Iniciaria uma sondagem com os alunos sobre essa percepção ao nosso 

redor (5), o que podemos tirar desse olhar com objetivo (11). Dentro 

do conteúdo abordado em sala, pediria que cada aluno procurasse no 

seu meio social artefatos que poderíamos vincular àquela matéria (9). 

Próximo passo seria marcar a nossa trilha (2), e pedir para que todos os 

alunos observassem tudo a sua volta (26) e lembrasse da matemática ou da 

geometria (18). Como poderia ser alunos de diferentes anos, focaria a 

trilha para assuntos pertinentes àquela turma ou que eles já tenham 

visto (22). Pediria que cada aluno anotasse o que viu e percebeu (24) 

em relação a matemática ou geometria (16). De volta a sala, faríamos 

uma colocação em comum de tudo que foi percebido (12), para assim 

vincularmos aos conteúdos matemáticos e geométricos ao cotidiano 

dos alunos (21). Realizaria uma trilha escolhendo inicialmente 

estações (2) onde pudessem ser trabalhados os conceitos matemáticos 

e geométricos básicos (18), evoluindo nas próximas estações para o 

cálculo de áreas, perímetros (8). Finalizaria em uma estação (2) onde 

os alunos pudessem visualizar e calcular o volume de alguns sólidos 

geométricos (8) e seu emprego na vida real (10). Os resultados 

poderiam ser divulgados em uma feira ou em uma mostra (24) 

realizada na própria escola, aberta aos pais e a toda comunidade (26). 

O primeiro passo é definir bem o objetivo do trabalho da trilha (2) (Por 

que fazer a trilha? Quais conhecimentos desenvolver com os alunos na 

comunidade?) (26). Selecionar e definir os lugares a serem explorados 

com os alunos durante a trilha (2). Antes de realizá-la, fazer um estudo 

histórico dos pontos escolhidos e apresentar em sala para 

conhecimento dos alunos e possibilitar a identificação e conexões (19). 

No trabalho de campo (11), dividiria os alunos em grupos (23) para 

exploração dos pontos da trilha (2). Cada grupo realizaria algumas 

atividades matemáticas (como fazer alguns cálculos, coletar 

informações para serem discutidas em sala de aula (11), ou apenas 
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observar e registrar para trabalhado posterior em sala) (24). Outra 

atividade seria a construção de um portfólio (24). Nesse portfólio (11) 

apresentariam todos os caminhos percorridos durante o trabalho com a 

trilha (2) com registros dos principais pontos estudados (24). Os 

resultados seriam apresentados em uma feira onde cada grupo de 

alunos (23) exporia o seu trabalho para os demais colegas da escola 

(26). Estudar as pinturas dos tetos das Igrejas de Ouro Preto (11). A 

visita na trilha (2) consiste em apresentar aos estudantes conteúdos de 

geometria plana e espacial (8) nestes ambientes em que se faz presente 

as ilusões de ótica (10). A prática de ilusionismo ótico é amplamente 

utilizada nas igrejas Barrocas de Ouro Preto e outras cidades do Brasil 

no século XIX (7). A visita pode conciliar não apenas os conteúdos 

matemáticos de forma lúdica (11) como agregar conhecimento 

histórico aos estudantes que desconhecem essa prática dos pintores 

(19). Eu separaria (28) a turma em grupos (23). Cada grupos ficaria 

com uma área da matemática, geometria plana, geometria espacial, 

gráficos de funções, operações matemáticas (8) e escolheria lugares de 

parada durante a trilha (2) e nesse momento cada grupo (23) iria 

observar e escrever o que “enxergou” de matemática naquele lugar (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) Elaboração de 

modelos e/ou etnomodelos 

 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 19 

O conceito de simetria (8) pode ser desenvolvido na fonte usando esse 

exemplo (13). Além disso, pode-se examinar as espirais mais de perto 

(11) para verificar se são simétricas e logarítmicas (8), ou seja, espirais 

em que o raio cresce proporcionalmente ao comprimento do arco ou 

espiral? (1). Eu também perguntaria aos alunos que outro objeto 

geométrico eles poderiam colocar no meio da fonte (28). Reflexões, 

equilíbrio (8) e o mais interessante para mim (4) são as espirais (8) e 

explorar as suas fórmulas (13). Eu devo observar e fazer com que os 

alunos falem (12) sobre as possibilidades de aprenderem matemática é 

a melhor maneira (13). Discutir questões sobre tamanho, perspectiva e 

espirais (11). Muitas pessoas não sabem que existem maneiras 

diversas de construir espirais (7) e conectá-las ao estudo de funções 

(8). É importante que as pessoas andem pelas ruas (2) e vejam essa 

arte para que possam se lembrar da matemática (5) e sentir prazer e 

felicidade em estudá-la e entendê-la (4). Os conteúdos matemáticos e 

geométricos que podem ser trabalhados (18) estão relacionados com o 

estudo de curvas, de espirais, de transformações no plano, como por 

exemplo, translação, rotação e reflexão, bem como sobre a 

conceituação de simetria (8). As figuras planas e espaciais também 

podem ser identificadas, bem como é possível estudar perímetro, área 

e volumes (8). Esse monumento pode ser trabalhado nas trilhas de 

matemática (2) por meio do reconhecimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos para a elaboração de etnomodelos que 

possam representar esse monumento (32). Contudo, é importante que 

os alunos e os professores (12) destaquem a importância dos aspectos 

históricos da construção, por exemplo, quem construiu essa fonte? 

Quando foi construído? Quais eram os aspectos políticos e econômicos 

da época dessa construção? (19) Como os conhecimentos matemáticos 

e geométricos locais podem ter sido utilizados na construção desse 

monumento? (7). Podemos levar os alunos a entenderem as formas ou 

ângulos da fonte por meio da matemática (3). Parece-me que a fonte é 

retangular / quadrada (8) e existem 3 pináculos elaborados 

matematicamente (5). Isso deve estar relacionado com o conhecimento 

da região (7). A área da região sombreada e não sombreada dentro do 
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retângulo pode ser calculada (3). As curvas também denotam alguns 

aspectos matemáticos no Chafariz para os estudantes (10). É 

importante apresentar algumas ideias matemáticas por meio da fonte 

(27); é muito simples começar de genérico a complexo (13). Podemos 

começar a definir um projeto (11) com alguns conceitos geométricos 

regulares e irregulares, linhas curvas, ângulos (8) e, em seguida, 

engenharia geral (10). Se eu estiver lá para trabalhar com professores e 

alunos (28), posso trabalhar com alunos do ensino fundamental (22) 

em atividades de trilhas matemáticas (2) e com o professor para 

auxiliar (28) a entendê-las matemática e geometricamente (18). 

Pessoalmente, eu prefiro o trabalho em grupos (23) para que os alunos 

possam aprender os conceitos matemáticos e geométricos do mundo 

real (5) de forma integrada nas atividades curriculares em sala de aula 

(22). Posso criar uma oficina para os professores explorarem mais 

possibilidades para crianças em idade escolar básica (11). Depois 

disso, os professores verão o currículo (22) com descrição e 

começarão a encontrar algumas possibilidades para obter os objetivos 

matemáticos no local do monumento (13). Depois, os professores 

trabalharão para elaborar alguns projetos (11) para diferentes grupos 

de alunos (23). Os alunos trabalham para realizar a sua tarefa 

específica (11). O professor organiza as atividades para a exibição na 

comunidade (26). Os participantes apresentam as suas atividades para 

os alunos da escola (31). 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 19 

Ao ser uma estação (2), é possível trabalhar com formas geométricas, 

cálculo de volume, figuras planas, como retângulo e semicírculo, bem 

como figuras espaciais e semiesferas, onde poderíamos pensar em três 

pontos equidistante (8). Analisar se nessa construção há a relação de 

ouro, que foi tanto usada na Grécia antiga (19), como também por 

pintores (6). Após uma aula em sala sobre algum conteúdo que você 

queira abordar com mais detalhes (13), os alunos nessa trilha (2) 

poderiam levantar o que eles visualizam no monumento que possui de 

Matemática ou geometria (16). Assim, trabalhar com a matemática no 

cotidiano (5) e vinculá-la com o meio em que o aluno está inserido 

(21). A construção do chafariz envolve diversos conceitos 

matemáticos (10) desde a sua elaboração até a sua construção (16). 

Poderia ser uma estação da trilha (2) para trabalhar a simetria, a 

rotação e a translação das figuras geométricas (8). Os alunos podem 

registrar (com desenhos e fotos) as imagens das figuras presentes 

nesse monumento para ser exploradas em sala de aula (24) e se já 

tiverem estudado esses conteúdos, eles podem realizar algumas tarefas 

(20) como, por exemplo, determinar o eixo de simetria, identificar as 

formas geométricas (8). Trata-se de um espaço importante da cidade 

(26) e podemos pensar os conteúdos de simetria, o formato retangular 

com espirais (8) e as proporções entre as formas do chafariz (5), que a 

sua arquitetura do espaço apresenta (6), bem como a utilização de 

elementos da geometria plana (8). O elemento a ser apresentado aos 

alunos passa pelo contexto histórico do monumento (19). Requer do 

educador matemático além da apresentação dos conteúdos 

matemáticos (28) uma noção prévia da história (19). 

Respostas dos pesquisadores participantes para a pergunta 20 

Cilindro, volume (8) e densidade (6). Eu perguntaria aos alunos (28) 

sobre o peso dessa coluna ou quantidade de tinta que é necessária para 

pintar essa coluna (21). Área e volume do chafariz (8), comparando-o 
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com outros encontrados na comunidade como em igrejas e outros 

edifícios (5). Os conteúdos matemáticos e geométricos (8) que podem 

ser utilizadas nas atividades (11) relacionadas com essa coluna (5) 

estão relacionados com o estudo de figuras planas e espaciais como 

áreas, perímetros e volumes (8), bem como a utilização desses 

conhecimentos que são desenvolvidos localmente para a resolução de 

problemas enfrentados no cotidiano (7). Esse monumento pode ser 

trabalhado nas trilhas de matemática (2) por meio do reconhecimento 

de conteúdos matemáticos e geométricos (18) para a elaboração de 

etnomodelos (32) que possam representar esse monumento por meio 

de abordagens local (êmica), global (ética) e glocal (dialógica) (21). É 

necessário que os professores destaquem a importância dos aspectos 

históricos, políticos e econômicos dessa construção, como, por 

exemplo, quem construiu essa coluna e porquê foi construída? Quando foi 

construída? (19) Como os conhecimentos matemáticos e geométricos locais 

podem ter sido utilizados na construção desse monumento? (18). Qual é a 

conexão entre esses conhecimentos? (21). A forma do chafariz é 

cilíndrica. A base é quadrada/retangular (8). Os alunos podem ser 

levados ao monumento (2) e expostos sobre a sua história (19) e medir 

diferentes artefatos culturais ao seu redor (9). Os alunos podem 

encontrar diferentes formas matemáticas no monumento e podem dar 

sua própria razão pela qual a forma está sendo usada (16). Os alunos 

podem verificar que algumas proporções matemáticas significativas ou 

relacionadas com outros monumentos podem ser idênticos a esse (3). 

Respostas dos ex-alunos participantes para a pergunta 20 

Pode-se pensar em cálculo de volume do chafariz (8) com a fórmula 

usual do cilindro (8) ou preenchê-lo totalmente com algum tipo de 

material (16) por meio da geometria espacial (8). Fazendo uma 

reprodução do monumento para ser explorado de forma reduzida em 

sala pode ser útil (3), além de que pode ser trabalhado planificação e 

círculo (8). Desmembrando o corpo desse chafariz, sendo ele um 

cilindro (15), podemos abordar sobre volume e capacidade (8) o que 

levaria também a compreender o processo que esse chafariz possui 

quando armazenar água e liberá-la pela torneira (3). Quando o chafariz 

é aberto, como seria sua evasão? Por segundo? (10). O que levaria a 

trabalhar com função ou uma equação (3). Como também a base do 

chafariz que é um círculo e também onde ele está apoiado que tem o 

formato de um retângulo (5). Todos esses conteúdos poderiam ser 

abordados (18). Eu iniciaria uma sondagem e inserção do 

conhecimento na sala (28) e, posteriormente, faríamos essa trilha 

analisando o chafariz (2) e motivar os próprios alunos a levantar 

hipóteses (4). Depois poderíamos criar grupos (23), para que eles 

façam discussões sobre a percepção de cada um para que mostrassem 

o olhar de cada um vinculado com o conteúdo da sala de aula (21). 

Conceitos relacionados ao cálculo de volumes, cálculo de áreas, 

descobrimento do número “pi”, geometria espacial, mais especificamente 

o estudo do cilindro (8). Os alunos podem observar o monumento (13), 

registrar suas características (24) e discuti-las em sala (23), ou podem 

identificar e registrar as medidas para a realização de cálculos e 

resolução de problemas (15). Elaboração de uma proposta para 

discussão de planificação, área e volume do Chafariz da Coluna (3). A 

geometria espacial (8) pode ajudar a descobrir o volume desse chafariz 

(16), podemos usar a proporção (8) para determinar a altura do chafariz (16). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a determinação dos códigos preliminares na codificação aberta que foram 

obtidos por meio da análise de citações diretas (falas) dos participantes desse estudo, a 

professora-pesquisadora identificou as categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

3.2.3.   Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário  

 

A codificação axial visa a identificar as categorias conceituais por meio do 

agrupamento dos códigos preliminares que foram determinados no processo da codificação 

aberta. O quadro 21 mostra a codificação axial com a identificação das categorias conceituais. 

 

Quadro 21: Codificação axial dos dados coletados no questionário 

Fonte: Arquivo pessoal do professora-pesquisadora 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

(9) Artefato cultural  

(16) Contribuição do conhecimento matemático para o 

cotidiano 

(17) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(19) Conexão da história com a Matemática 

(26) Relações com a comunidade 

(31) Comunidade escolar 

 

 

 

Etnomatemática 

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

(14) Relação com a Matemática 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos e 

geométricos 

(20) Valorização dos conhecimentos éticos 

(27) Tomada de decisão 

(29) Preferência pelos conteúdos de geometria 

 

 

 

 

Modelagem Matemática 

(3)  Matematização das situações cotidianas 

(15) Estratégias de resolução 

(21) Conexão dos conhecimentos êmico e ético 

(32) Elaboração de modelos e/ou etnomodelos 

 

 

Etnomodelagem 

(2) Atividades extraclasse 

(4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

(13) Estratégias de aprendizagem em Matemática 

(22) Matemática no currículo escolar 

(23) Interação entre os alunos 

(24) Registro documental 

(25) Contribuição de materiais concretos 

(28) Papel dos professores 

(30) Protocolo comportamental 

Ação Pedagógica das Trilhas de 

Matemática 
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A seguir, após a identificação das categorias conceituais relacionadas com o 

questionário, apresenta-se a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas. 

 

3.3.     Entrevistas semiestruturadas 

 

As entrevistas estruturadas realizadas nesse estudo foram conduzidas no período do 

dia 07 de setembro de 2020 a 02 de outubro de 2020, com os pesquisadores M11 e M15 e com 

os ex-alunos da disciplina de Etnomatemática: M1, F2 e M5, com o objetivo de identificar o 

conhecimento desses participantes sobre a ação pedagógica da Etnomodelagem, bem como 

referente às suas perspectivas sobre a possível conexão das Trilhas de Matemática com a 

contextualização do cotidiano desses participantes em atividades curriculares na perspectiva 

da Etnomatemática. 

 

3.3.1. Entrevistas semiestruturadas com os pesquisadores 

 

A seguir apresentam-se a análise das entrevistas semiestruturadas conduzidas com os 

pesquisadores participantes M11 e M15. 

 

3.3.1.1. Apresentação e análise dos dados da entrevista semiestruturada com o 

pesquisador participante M11 

 

A entrevista realizada com o pesquisador M11 foi conduzida por meio do GoogleMeet, 

no dia 07 de setembro de 2020, das 9 horas às 10 horas, cujo dia e horário foram previamente 

combinados com esse participante via email. A escolha desse entrevistado está relacionada 

com o fato desse pesquisador possuir um amplo conhecimento sobre as teorias referentes à 

problemática proposta para esse estudo. 

Esse entrevistado possui 58 anos de idade, é natural da cidade de Amparo, no estado 

de São Paulo, concluiu duas licenciaturas: uma em Matemática no ano de 1983 e a outra em 

Pedagogia no ano de 1994. 

Além dessas licenciaturas, esse participante concluiu um Curso de Especialização em 

Educação Matemática, com ênfase em Etnomatemática e Modelagem Matemática, possuindo 

também Mestrado em Educação Matemática e Doutorado em Educação com ênfase em 
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Liderança Educacional, bem como Pós-Doutorado em Educação com ênfase em 

Etnomodelagem. 

Atualmente, esse pesquisador M11 é professor de uma Universidade Federal, 

localizada na Região dos Inconfidentes, no estado de Minas Gerais, atuando no curso de 

Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância e na Pós-graduação de um Mestrado 

Profissional em Educação Matemática na mesma universidade. 

Quando questionado sobre o seu entendimento sobre a Etnomatemática, esse 

participante respondeu que a “etnomatemática é um programa que se identifica com o 

pensamento contemporâneo” e complementou a sua resposta afirmando que “esse programa 

valoriza as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas que compõem um sistema de 

pensamento matemático sofisticado que busca o entendimento, a compreensão e o 

desenvolvimento das técnicas e das habilidades matemáticas que estão presentes no 

saber/fazer matemático dos membros de grupos culturais distintos”. Esse entrevistado 

também afirmou que a: 

(...) Etnomatemática propicia o entendimento do como fazer matemática e a 

compreensão do processo de matematização desenvolvido pelos membros de 

grupos culturais distintos. Esses saberes e fazeres locais podem ser obtidos 

por meio da utilização das ticas de matema em diferentes etnos. Eu 

considero que essas ticas de matema são as maneiras, os modos, as técnicas, 

as estratégias e os procedimentos matemáticos utilizados pelos membros de 

grupos culturais distintos com o objetivo de explicar, conhecer, entender, 

compreender, lidar, matematizar, modelar e conviver com a própria 

realidade por meio da tradução de situações-problemas enfrentadas no 

cotidiano em procedimentos e práticas matemáticas contextualizadas, que 

estão inseridas no próprio contexto cultural desses membros. 

 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora perguntou por que a Etnomatemática é 

considerada como um programa. Esse entrevistado respondeu que a:  

(...) Etnomatemática é um programa porque não é uma disciplina, pois não 

possui a linearidade curricular, então, segue a própria história. Por exemplo, 

as disciplinas têm uma matriz fechada que não tem flexibilidade e o 

Programa Etnomatemática é flexível. Ubiratan D’Ambrosio considera a 

Etnomatemática como um programa porque é uma teoria do conhecimento, 

que se preocupa com a aquisição, o acúmulo, a difusão e também com a 

institucionalização desse conhecimento, que pode ser desenvolvido em 

espaços escolares ou não, bem como em espaços formais ou informais. 

Assim esse programa pode ser entendido como a aquisição e o acumulo e a 

difusão do conhecimento matemático entre os membros de culturas distintas 

e, por meio do dinamismo cultural, esse conhecimento pode ser 

institucionalizado em diferentes espaços. 

 

Continuando com esse questionamento sobre a relação da Etnomatemática como um 

programa, a professora-pesquisadora perguntou se esse programa tem conexão com o 
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Programa Lakatosiano e, então, esse pesquisador confirmou a existência desse vínculo, 

explicando que:  

Essa conexão foi evidenciada quando o professor Ubiratan lançou o 

Programa Etnomatemática de uma maneira mais sistematizada, na década de 

1970. A Etnomatemática é um programa Lakatosiano porque é cientifico, 

então, não é primitivista, pois é baseado na ciência e matemática 

desenvolvidas por outras culturas. É um programa consistente e progressivo 

e, por isso, a Etnomatemática, depois de 30 anos, ainda continua com esse 

vigor que tem até hoje. É um programa constituído por um núcleo firme, é 

composto pela própria aquisição, acúmulo, difusão e institucionalização do 

conhecimento matemático. Essa é a essência da Etnomatemática, pois não é 

um programa linear, isto é, não tem um currículo escolar tradicional que tem 

determinadas caixas, no sentido da educação bancária proposta por Paulo 

Freire. Esse programa não é compartimentado, pois os conhecimentos 

matemáticos se complementam. Em volta desse núcleo firme existe um 

cinturão protetor que protege o núcleo desse programa. Esse cinturão 

protetor é a base teórica do Programa Etnomatemática composto pelas 

teorias que estão em volta do núcleo firme da Etnomatemática e que 

complementam esse programa, como, por exemplo, a Modelagem 

Matemática, a História da Matemática, a Filosofia da Matemática, a 

Etnomodelagem, a Etnocomputação, a Etnometodologia, a Etnopedagogia e 

a Sociologia da Matemática, que mostram a sua diversidade e pluralidade 

cultural. Essas bases teóricas impedem ataques teóricos ao núcleo firme do 

programa, ou seja, essas teorias impedem que esse núcleo seja atingido por 

ataques preconceituosos. Por exemplo, tem grupos culturais que trabalham 

com a ideia de fractais e isso pode ser modelado de alguma maneira, então, 

podemos atacar o primitivismo que pode atingir o núcleo firme da 

Etnomatemática. Outro ataque está relacionado com o determinismo 

genético em que apenas os membros de alguns grupos privilegiados sabem 

Matemática, como, por exemplo, a elite branca. Esse programa também tem 

as holísticas positivas e negativas todas baseadas em Lakatos, a holística 

positiva auxilia o cinturão protetor para que as bases teóricas da 

Etnomatemática fiquem mais firmes enquanto a holística negativa faz com 

que os ataques externos não atinjam o núcleo firme. A Etnomatemática é um 

programa progressivo porque não é uma teoria fechada, pois a sua base 

teórica consegue evoluir com o tempo ao agregar outras bases teóricas em 

seu cinturão protetor, impedindo a possibilidade desse programa regredir. 

 

Continuando com essa entrevista, ao ser questionado sobre o que entende sobre a 

Modelagem Matemática, esse pesquisador afirmou que a: 

(...) modelagem pode ser considerada como uma ferramenta essencial para o 

desenvolvimento do programa Etnomatemática, pois a sua utilização em 

salas de aula busca promover a valorização e a compreensão da influência da 

cultura sobre as maneiras pelas quais os alunos se comunicam, pensam, 

creem e transmitem as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas. 

 

Com relação a esse questionamento, esse participante explicou que a: 

(...) modelagem possibilita a tradução de situações-problema presentes nos 

sistemas retirados do cotidiano dos alunos. Assim, a utilização da 

modelagem frequentemente examina como os membros de grupos culturais 
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distintos têm desenvolvido o seu conhecimento matemático no decorrer da 

história, buscando a conscientização sobre os aspectos culturais da 

matemática por meio da tradução de ideias e procedimentos que estão 

incorporados nas práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros desses 

grupos. 

 

Ao ser questionado sobre seu entendimento a respeito da Etnomodelagem, esse 

pesquisador afirmou que a: 

(...) Etnomodelagem pode ser considerada como a utilização das noções, 

procedimentos e práticas matemáticas encontradas fora da escola, bem como 

dentro do ambiente escolar, que podem ser empregadas no desenvolvimento 

do processo de modelagem, mas não somente como uma mera manipulação 

das ideias e noções matemáticas, mas sim como a tradução entre sistemas de 

conhecimentos matemáticos diversos. Desse modo, a aplicação do 

conhecimento etnomatemático juntamente com as ferramentas da 

modelagem possibilita a conscientização de que existem diferentes sistemas 

de conhecimento por meio de uma visão holística de saberes e fazeres 

matemáticos diversos. Então, a etnomodelagem é uma ação pedagógica que 

conecta os aspectos culturais da matemática com os seus aspectos escolares 

ou acadêmicos, sendo um processo de tradução e elaboração de problemas e 

questões retiradas de sistemas que constituem parte da realidade dos 

membros de um determinado grupo cultural. Na etnomodelagem, a aquisição 

de conhecimentos local (abordagem êmica) e global (abordagem ética) é 

importante nesse processo, contudo, a abordagem dialógica (glocal ou 

dinamismo cultural) também é necessária, pois utiliza ambas as abordagens 

dialogicamente. Nesse ponto de vista, a etnomodelagem pode ser definida 

como o estudo de fenômenos matemáticos que ocorrem uma determinada 

cultura, pois é um construto social e culturalmente enraizado e que adiciona 

características culturais ao processo de modelagem. 

 

Nesse direcionamento, esse pesquisador foi questionado se, em sua prática como 

professor de Matemática, os seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolver as 

situações-problema propostas em sala de aula. Esse entrevistado respondeu que o: 

(...) conhecimento tácito, matemático ou não, está incorporado nas 

experiências e vivências pessoais dos alunos, sendo contextualizado em suas 

práticas e afazeres cotidianos. O conhecimento tácito envolve fatores 

intangíveis, como, por exemplo, as crenças, as perspectivas, as percepções, 

os sistemas de valores, as ideias, as emoções, as normas, os pressentimentos 

e as intuições. 

 

Assim, para esse pesquisador, os conhecimentos tácitos estão diretamente relacionados 

com as vivencias e experiências dos seus alunos, que:  

(...) desenvolvem o conhecimento tácito ao elaborarem analogias entre os 

diferentes campos de conhecimento, inclusive o matemático, por meio da 

realização de atividades relacionadas com a experimentação, a investigação 

e a descoberta, bem como pela utilização do raciocínio proveniente da 

análise estruturada do conhecimento obtido na mídia. 

 

Por exemplo, esse entrevistado também argumentou que a: 
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(...) realização das Trilhas de Matemática é um ótimo exemplo de utilização 

de conhecimentos tácitos dos alunos. Por exemplo, os alunos podem estudar 

os cestos de colheita de café, confeccionados localmente, para verificar se o 

pagamento pela colheita está sendo realizado de maneira correta pelos 

fazendeiros. 

 

Durante a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou se o 

entrevistado utiliza o cotidiano e o contexto sociocultural de seus alunos para elaborar as 

atividades curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais dinâmicas. Nesse 

sentido, esse pesquisador respondeu essa questão positivamente, justificando que “é muito 

importante que o conhecimento matemático dos alunos seja contextualizado em seu entorno 

sociocultural para a elaboração das atividades curriculares em sala de aula” e, complementou 

a sua resposta ressaltando que: 

Podemos utilizar as vivências dos alunos em suas atividades diárias, como, 

por exemplo, os jogos de rua (amarelinha, esconde-esconde, queimada), os 

jogos de tabuleiro (mancala, jogo de xadrez, jogo de dama, jogo da velha), 

bem como os jogos digitais. Outras experiências como ir à feira, andar de 

bicicleta, observar o que está acontecendo no trajeto da casa para a escola e 

da escola para a casa também é importante de serem evidenciadas para que 

possa verificar o tipo de conhecimento matemático que utilizam e a sua 

conexão com o ambiente escolar. É evidente que é impossível que esse 

cotidiano seja utilizado frequentemente em sala de aula, pois os professores 

têm um currículo a ser cumprido. 

 

Ao ser questionado sobre as orientações para a realização de atividades fora da escola, 

como, por exemplo, as Trilhas de Matemática, esse pesquisador, afirmou que: 

Discutiria com os alunos sobre a necessidade de saber sobre os aspectos 

históricos e culturais que podem envolver um determinado monumento, bem 

como se pode haver outros saberes e fazeres locais (não escolares) que 

poderiam ter sido utilizados em sua construção. 

 

Nesse sentido, esse pesquisador também foi questionado sobre como poderia 

contextualizar os conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os alunos podem encontrar 

nas atividades realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser encontrados nos 

monumentos, nas construções e elementos e/ou objetos mais característicos de sua cidade. 

Dessa maneira, respondeu que “essa contextualização pode ser realizada com relação 

aos aspectos históricos relacionados com um determinado monumento, como também sobre o 

momento político e econômico que a população vivenciou em um determinado período 

histórico”. 

Continuando a discussão sobre a realização de atividades desenvolvidas fora da 

escola, esse entrevistado foi questionado sobre quais tarefas seriam realizadas em sala de aula, 
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após a condução de uma trilha de matemática, com relação à conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos utilizados nas estações, para que tenham significado para os 

alunos. 

Assim, esse pesquisador comentou que “existe a necessidade de que os professores, 

em sala de aula, desenvolvam atividades que busquem conectar o conhecimento adquirido nas 

trilhas de matemática com o conhecimento escolar por meio da realização de uma roda de 

conversa”. Em seguida, esse pesquisador foi questionado sobre como os costumes, 

comportamentos e conhecimentos matemáticos e geométricos da comunidade na qual escola 

está inserida podem ser respeitados e valorizados por meio da elaboração e promoção de 

atividades curriculares. 

Desse modo, esse entrevistado argumentou que “primeiramente, os membros mais 

antigos da comunidade devem ser convidados para explicar sobre os costumes e 

comportamentos locais podem ser utilizados”. Nesse direcionamento, esse pesquisador 

ressaltou que: 

No caso dos conhecimentos matemáticos e geométricos, é importante que 

membros da comunidade que sejam artesões e/ou confeccionem artefatos 

culturais também sejam convidados para que possam explicar como pensam 

sobre a confecção de um tapete ou de um artefato de pedra-sabão, ou seja, 

como utilizam os pensamentos matemático e/ou geométrico para a 

elaboração de etnomodelos mentais para que possam confeccionar esses 

artefatos. 

 

Finalizando a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora solicitou que esse 

pesquisador comentasse sobre como a Modelagem, a Etnomatemática e a Etnomodelagem 

podem se relacionar com a realização de trilhas de matemática. Assim, esse entrevistado 

respondeu que: 

Nas trilhas de matemática, a conexão entre a modelagem, a etnomatemática 

e a etnomodelagem possibilita o entendimento dos professores e alunos 

sobre os traços culturais de um determinado grupo cultural. Essa conexão 

também possibilita a compreensão das ideias e procedimentos matemáticos, 

que estão culturalmente enraizados e contextualizados na tradição cultural 

dos membros de grupos culturais distintos. Esse fato ocorre quando os 

membros desses grupos têm a própria interpretação de sua cultura 

(abordagem êmica), em oposição à interpretação dos observadores externos 

sobre essa cultura (abordagem ética). Por exemplo, na abordagem dialógica, 

as abordagens êmica e ética podem ser consideradas como os dois lados de 

uma moeda, sendo que por meio dessas conceituações pode-se obter uma 

compreensão ampla dos saberes e fazeres matemáticos desenvolvidos pelos 

membros de grupos culturais distintos. 
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Após a realização desses questionamentos, a professora-pesquisadora agradeceu a 

participação do pesquisador nessa entrevista semiestruturada. Em seguida, transcreveu as 

respostas dadas, enviando-as para validação desse entrevistado. Após esses procedimentos, a 

professora-pesquisadora iniciou a análise dos dados coletados nesse instrumento 

metodológico. 

 

3.3.1.2. Apresentação e análise dos dados da entrevista semiestruturada com o 

pesquisador participante M15 

 

Essa entrevista semiestruturada foi conduzida remotamente, por meio do GoogleMeet, 

no dia 08 de setembro de 2020, das 13h às 14h, com o pesquisador participante M15. Essa 

entrevista foi realizada no idioma inglês e, depois de ser transcrita, foi traduzida para o 

português para a realização do processo de análise e codificação dos dados. A transcrição da 

pesquisa em inglês foi enviada por email para que o entrevistado validasse a transcrição das 

respostas dadas anteriormente. 

Esse pesquisador tem 34 anos, é natural da cidade Lumbini, localizada no Nepal, 

possui Bacharelado em Educação Matemática, cursou duas especializações sendo uma em 

Educação Matemática, concluída em 2004 e a outra em Matemática e Economia, concluída 

em 2008. 

Esse entrevistado também informou que concluiu o Mestrado em Educação 

Matemática, em 2012. Atualmente esse pesquisador atua como educador de professores na 

Kathmandu University, no Nepal, sendo que lecionou 10 anos na Educação Básica e durante 4 

(quatro) anos ministrou aulas em uma universidade para alunos de um Curso de Educação 

Matemática. 

Iniciando a entrevista, esse entrevistado foi questionado em relação ao seu 

entendimento sobre a Etnomatemática, respondendo que a “Etnomatemática demonstrou 

como a matemática é feita de tradições culturais diversas e distintas”, explicando que: 

(...) cada grupo cultural desenvolveu maneiras únicas de incorporar o 

conhecimento matemático e, muitas vezes, passou a representar diferentes 

sistemas culturais da maneira que os membros desses grupos culturais 

quantificam e usam os números, incorporam formas geométricas e relações 

para medir e classificar os objetos. 

 

Nesse direcionamento, esse pesquisador também comentou que a: 

(...) Etnomatemática é a chave para encontrar conexões entre a vida 

cotidiana dos alunos e a escola, ou seja, dentro da matemática, os membros 
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de grupos culturais distintos combinam duas ou mais áreas matemáticas com 

outras áreas disciplinares, como, por exemplo, arte, geografia e economia, 

visando atender às suas necessidades ao olhar para a cultura dos outros e 

para a cultura local, objetivando incorporar a matemática local. Portanto, 

eles desenvolvem a sua própria linguagem matemática e símbolos para 

entender fenômenos e se capacitarem. Assim, o conhecimento matemático 

do grupo possui valores culturais que precisam ser respeitados. 

 

Continuando com a condução dessa entrevista, ao ser questionado em relação ao seu 

entendimento sobre a Modelagem Matemática, esse pesquisador respondeu que a: 

(...) modelagem está relacionada com as ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas presentes nas relações numéricas que são encontradas em 

diferentes práticas cotidianas que podem ser modeladas em uma ampla 

variedade de contextos para compreender o significado dos artefatos 

culturais produzidos localmente. 

 

Complementando a sua resposta, esse entrevistado comentou que a: 

(...) modelagem nos ajuda a compreender as práticas culturais únicas e 

diversas que desempenham um papel vital para a compreensão de um 

fenômeno por meio da elaboração de modelos matemáticos que envolvem 

representações de sua própria realidade. As elaborações dessas 

representações resultam em sistemas organizados de explicações dos 

fenômenos pertencentes a diferentes culturas que se materializam como 

objetos e representações concretas de sofisticadas ideias matemáticas por 

meio da compreensão do desenvolvimento de instrumentos como os 

artefatos culturais. Em um contexto escolar, é simplesmente uma maneira de 

usar, definir ou descrever fenômenos diários com conceitos, equações ou 

fórmulas matemáticas. 

 

Então, conforme solicitação da professora-pesquisadora, esse pesquisador explicou o 

seu entendimento sobre a Etnomodelagem ao afirmar que a: 

(...) Etnomodelagem pode ser considerada como um corpo de conhecimento 

que deriva de práticas quantitativas e qualitativas, como contar, pesar, medir, 

classificar, classificar, inferir e modelar. A etnomodelagem ajuda criar e 

desenvolver usos significativos de ideias matemáticas e pode valorizar o 

contexto cultural de nossas diversas comunidades quando ensinamos 

matemática vinculada aos contextos culturais dos alunos. No contexto da 

Etnomodelagem, é importante discutir como o uso da matemática 

contextualizada culturalmente encontrada em artefatos culturais, como 

tambores e carruagens, pode ajudar os alunos a conectar a matemática 

escolar com as suas próprias culturas ao elaborar etnomodelos. Desse modo, 

os membros de grupos culturais distintos desenvolvem modelos que 

representam sistemas retirados de sua própria realidade para ajudá-los a 

entender e compreender o mundo por meio de pequenas unidades de 

informação denominadas etnomodelos, que vinculam a herança cultural ao 

desenvolvimento de suas ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

desenvolvidas localmente. Assim, a Etnomodelagem descreve fenômenos 

diários com conceitos locais e culturais de ideias e procedimentos 

matemáticos, usando formas locais de abordagens de resolução de 

problemas. 
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Em seguida, esse entrevistado foi indagado se, em sua prática docente como professor 

de Matemática, percebeu que os seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolver 

situações-problema cotidianas, afirmando que os seus: 

(...) alunos do quinto ano usam as mãos e as palmas das mãos para medir a 

espessura das formas geométricas nas salas de aula. Portanto, eles 

estabelecem relações entre os conceitos locais de conhecimento matemático 

(êmico) com a matemática inserida nas escolas no contexto escolar (ético) 

em relação aos projetos desenvolvidos localmente. Esta ação pedagógica 

examina as congruências culturais entre comunidades e escolas, indicando 

que é necessário que os professores e educadores reconheçam e respeitem as 

origens sociais, culturais e linguísticas de seus alunos. 

 

Durante a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora solicitou que esse 

participante explicasse se utiliza o cotidiano e o contexto sociocultural de seus alunos para 

elaborar as atividades curriculares propostas em sala de aula, visando torna-las mais 

dinâmicas. Então, esse pesquisador respondeu que “também uso contextos socioculturais para 

conectar o currículo de matemática com as atividades da vida diária dos alunos”, justificando 

a sua resposta ao afirmar que: 

Eu elaboro especialmente alguns pequenos projetos que levam de 3 a 5 dias 

para serem concluídos. Por exemplo, em uma das atividades curriculares 

propostas os alunos descreveram práticas matemáticas (êmicas) 

desenvolvidas pelos membros do grupo cultural Rai do Nepal para fazer 

tambores locais. Essas práticas ajudaram os alunos a compreenderem o 

conteúdo matemático escolar (ética) de forma dialógica. Eles também 

elaboram etnomodelos para explicar fenômenos que ocorrem em suas vidas 

diárias. Procedimentos e estratégias utilizadas por membros de diversas 

culturas têm sido historicamente organizados, em diferentes grupos, em 

diferentes contextos espaciais e temporais, que são o suporte das culturas, 

como, por exemplo, os sistemas de conhecimento frequentemente 

representados por etnomodelos que os ajudam a entender e compreender o 

seu entorno. 

 

Após a explicação sobre a sua prática docente e o vínculo com os diferentes contextos 

culturais de seus estudantes, esse pesquisador comentou sobre as orientações dadas com 

relação à realização de atividades desenvolvidas fora da escola, como, por exemplo, as Trilhas 

de Matemática. Então, esse entrevistado comentou sobre as suas orientações antes da 

realização dessas atividades, informando que: 

Antes de iniciar o desenvolvimento das atividades da trilha de matemática, 

normalmente, eu discuto sobre os objetivos curriculares, as minhas 

expectativas, as regras para a realização da atividade, a divisão de grupos e 

as responsabilidades de cada um, bem como a possível forma de 

envolvimento com a comunidade escolar e com os pais. Por exemplo, para 

aprender aritmética, os meus alunos fazem pesquisas sociais sobre cálculos 
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de faturamento de comerciantes para verificar as maneiras particulares e 

diferentes de resolver os problemas encontrados nessas investigações. 

 

Continuando com essa entrevista, esse pesquisador comentou como contextualiza os 

conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser encontrados nos monumentos, nas 

construções e elementos e/ou objetos mais característicos de sua cidade. Assim, esse 

entrevistado esclareceu que: 

Eu contextualizo os conceitos matemáticos e geométricos quando os alunos 

começam a encontrar formas e determinar as suas medidas reais (êmicas) 

com as formas globais (éticas) de fazer matemática, mas, ao mesmo tempo, 

eles começam a se deparar com as maneiras como as pessoas locais (êmicas) 

fazem matemática. Para trabalhar com a agenda da contextualização, peço 

que os alunos conectem a matemática das escolas com os usos locais e a 

forma como os membros de comunidade locais fazem matemática 

(dialógica). Por exemplo, os alunos vêm para a escola com valores locais, 

informações e aplicações da matemática em monumentos e edifícios. Por 

exemplo, no Nepal, a cultura é um dos recursos mais importantes para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Considerando esse 

aspecto da educação cultural, eu escolheria definir o Festival Rato 

Machindranath Chariot como o contexto para o desenvolvimento de 

atividades matemáticas nas salas de aula e fora das escolas. Este é um dos 

mais antigos festivais celebrados pelo povo do Nepal. Considero a 

carruagem Rato Machindranath como um artefato cultural que pode 

envolver os alunos a encontrarem conexões científicas, matemáticas e 

culturais associadas ao contexto escolar, visando desenvolver etnomodelos 

para entender os procedimentos e as práticas matemáticas presentes nesse 

artefato cultural. 

 

Então, a professora-pesquisadora questionou esse entrevistado sobre as atividades 

realizadas em sala de aula após a condução de atividade fora da escola, como, por exemplo, as 

trilhas de matemática, para que tenham significado para os alunos. Nesse direcionamento, 

esse pesquisador argumentou que “sempre conecto as atividades de ensino com os objetivos 

curriculares e a aprendizagem dos alunos” e, complementando a sua resposta, afirmou que: 

Em primeiro lugar, discuto com os alunos os objetivos das atividades fora da 

escola. Em segundo lugar, também faço o trabalho após a visita de campo, 

normalmente em sala de aula, divido os alunos em grupos diferentes para a 

visita de campo e peço que, em seus grupos, elaborem etnomodelos para o 

processo de redação do relatório das atividades e descobertas. 

Posteriormente, organizo uma miniexposição de matemática para alunos de 

determinada faixa etária ou, às vezes, para alunos de toda a escola. Por 

exemplo, após a visita a um determinado monumento ou edifício, os alunos 

discutem os principais pontos relacionados aos conhecimentos matemáticos 

e geométricos que encontraram na visita que fizeram durante o 

desenvolvimento das trilhas de matemática. Assim, eles compartilham suas 

descobertas com outros membros do grupo. Além disso, os professores e os 
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alunos discutem o que outras pessoas fazem para apresentar o seu 

aprendizado referente à Carruagem e Machindranath. 

 

Com relação à comunidade na qual a escola está inserida, a professora-pesquisadora 

questionou esse entrevistado sobre como os conhecimentos locais podem ser utilizados na 

elaboração e promoção de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a cultura 

local. Nesse sentido, esse pesquisador afirmou que “algumas comunidades estão perdendo a 

fé em ensinar os seus próprios conhecimentos e práticas para o futuro” e complementou a sua 

resposta justificando a importância do desenvolvimento de atividades curriculares que 

envolvam as comunidades em que as escolas estão inseridas, pois: 
 

Conectar esse tipo de atividades com os contextos locais pode ajudar a 

promover o conhecimento local dos alunos por meio de sessões de 

compartilhamento e aprendizagem, bem como prepará-los para o futuro, 

contribuindo para o desenvolvimento de algumas formas culturais e 

científicas de fazer matemática. Também é importante destacar que muitas 

atividades culturais matemáticas que foram desenvolvidas no Nepal ajudam 

a promover nossas próprias culturas diversas e o respeito pela nossa 

diversidade. Assim, ao adicionar contextos culturais significativos para as 

atividades locais torna essas conexões possíveis de serem realizadas em salas 

de aula, trazendo uma mudança nas atitudes dos nossos professores e alunos 

no processo de ensino e na aprendizagem em Matemática. Por exemplo, 

estamos desenvolvendo uma série de atividades como parte de um 

laboratório de etnomatemática para esse processo por meio da utilização de 

diferentes tipos de artefatos. Há muitos outros benefícios com os quais 

alunos, as escolas e as comunidades podem trabalhar em conjunto para 

formar e usar artefatos culturais encontrados na comunidade dos alunos e 

que correspondem diretamente aos objetivos curriculares padronizados. 

 
Continuando com a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora solicitou que 

esse participante comentasse sobre as possibilidades da Modelagem, da Etnomatemática e da 

Etnomodelagem se relacionarem com o desenvolvimento das trilhas de Matemática. Assim, 

esse entrevistado respondeu que: 

 

Na minha opinião, a trilha de matemática é uma atividade em que podemos 

usar a matemática padrão (globalmente aceita), a matemática local/cultural e 

ambas as formas de fazer modelagem por meio da abordagem dialógica da 

etnomodelagem. Mais importante ainda, a combinação dessas três 

abordagens pode tornar qualquer conhecimento cultural compreensível para 

a sociedade global. Em termos de sua relação com a etnomatemática 

podemos estar presentes por meio da etnomodelagem onde podemos 

combinar a etnomatemática com a modelagem. Portanto, a conexão entre a 

modelagem, a etnomatemática e a etnomodelagem ajuda os professores a 

elaborarem atividades instrucionais que lhes permitam galvanizar o seu 

trabalho para um maior envolvimento dos alunos com o objetivo de motivá-

los a perceberem a conexão entre a matemática e a cultura por meio do 

desenvolvimento de ideias matemáticas locais. Desse modo, os 
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procedimentos e as práticas que podem observar nas atividades realizadas 

fora do contexto escolar. Essa pesquisa também indica como o 

comportamento moral pode ser desenvolvido por meio da realização de 

trilhas matemáticas. Assim, os alunos desenvolvem a sua compreensão por 

meio de atividades realizadas no dia a dia, onde a perspectiva de diferentes 

contextos, culturais e grupos étnicos desempenham um papel vital. É 

importante trabalhar com instruções baseadas em excursões, como, por 

exemplo, as trilhas de matemática. Nesse contexto, a mudança de ensino 

obriga os professores a conceberem atividades e projetos que exijam que os 

alunos trabalhem fora do contexto escolar para atingir os objetivos 

curriculares. Essa conexão garante oportunidades para os alunos 

participarem de atividades práticas e de aprendizagem experiencial. Por fim, 

essa conexão também apoia a suposição de que o conhecimento matemático, 

as habilidades e os comportamentos morais podem ser desenvolvidos por 

meio de diferentes atividades instrucionais baseadas em projetos culturais 

como as trilhas de matemática e os artefatos culturais, que são essenciais 

para garantir a eficácia da aprendizagem dos alunos. 

 
Após esse comentário final, a professora-pesquisadora agradeceu a participação desse 

pesquisador nessa entrevista. Contudo, é importante ressaltar que as anotações registradas no 

diário de campo da professora-pesquisadora mostram que os comentários desse pesquisador 

revelam o seu olhar sobre a importância da conexão dos contextos escolar e sociocultural dos 

alunos por meio da elaboração de atividades extracurriculares que objetivam a valorização 

dos conhecimentos tácitos e da cultura local que emergem com a condução de trilhas de 

Matemática. 

Finalizando a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas conduzidas 

com os participantes M11 e M15, apresentam-se, a seguir, os códigos preliminares que 

emergiram durante a realização da codificação aberta, bem como as categorias conceituais 

que foram identificadas durante o desenvolvimento da codificação axial. 

 

3.3.1.3. Codificação Aberta dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas dos 

Pesquisadores Participantes 

 

O quadro 22 mostra os códigos preliminares identificados no processo de codificação 

aberta realizada com relação à análise dos dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas 

conduzida com os pesquisadores participantes M11 e M15, durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo. 
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Quadro 22: Codificação aberta das respostas dadas pelos pesquisadores participantes durante 

a condução das entrevistas semiestruturadas 
Dados Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Respostas do pesquisador participante M11  

(1)Conhecimento ético 

 

 

 

(2) Atividades extraclasse 

 

 

 

 

(3) Matematização das situações 

cotidianas 

 

 

 

 

 

(4) Interesse e motivação pela 

Matemática 

 

 

 

 

(5) Conexão da Matemática com 

o cotidiano 

 

 

 

 

 

 

(11) Ação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

(12) Interação entre professores 

e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique o que você entende por Etnomatemática. 

A etnomatemática é um programa (35) que se identifica com o 

pensamento contemporâneo (19), pois valoriza as ideias, os 

procedimentos e as práticas matemáticas (7) que compõem um 

sistema de pensamento matemático sofisticado (33) que busca o 

entendimento, a compreensão e o desenvolvimento das técnicas e 

das habilidades matemáticas (21) que estão presentes no fazer 

matemático (16) dos membros de grupos culturais distintos (7). A 

etnomatemática propicia o entendimento do como fazer 

matemática (11) e a compreensão do processo de matematização 

desenvolvido pelos membros desses grupos (3). Esses saberes e 

fazeres locais (7) podem ser obtidos por meio da utilização das 

ticas do matema em diferentes etnos (14). Eu considero que essas 

ticas de matema são as maneiras, os modos, as técnicas, as 

estratégias e os procedimentos matemáticos (13) utilizados pelos 

membros de grupos culturais distintos (17) com o objetivo de 

explicar, conhecer, entender, compreender, lidar, matematizar 

(3), modelar e conviver com a própria realidade (10) por meio da 

tradução (40) de situações-problemas (21) enfrentadas no 

cotidiano em procedimentos e práticas matemáticas 

contextualizadas (16), que estão inseridas no próprio contexto 

cultural dos membros desses grupos (26). 

Professor, o Sr. poderia explicar melhor por que é um programa? 

A Etnomatemática é um programa porque não é uma disciplina 

(35), pois não possui a linearidade das disciplinas curriculares 

(22), então, ela segue a própria história (19). Por exemplo, as 

disciplinas têm uma matriz fechada que não tem flexibilidade 

(22), o Programa Etnomatemática é flexível (35). Ubiratan 

D’Ambrosio considera a Etnomatemática como um programa 

porque é uma teoria do conhecimento (35) porque se preocupa 

com a aquisição, o acúmulo, a difusão e também com a 

institucionalização desse conhecimento (10), que pode ser em 

espaços escolares (22) ou em espaços informais (2). Esse 

programa (35) pode ser entendido como a aquisição e o acumulo 

e a difusão do conhecimento matemático entre os membros de 

culturas distintas (17) e, por meio do dinamismo cultural (21), 

esse conhecimento pode ser institucionalizado em diferentes 

espaços (44). 

Está relacionado com o Programa Lakatosiano? 

Sim, está. Isso aconteceu muito quando o professor Ubiratan 

lançou de uma maneira mais sistematizada o Programa 

Etnomatemática na década de 1970 (35). A Etnomatemática é um 

programa Lakatosiano porque é um programa científico, então, 

não é primitivista (35), pois é baseado na ciência de outras 

culturas (7). É um programa consistente e progressivo e, por isso, 

a Etnomatemática, depois de 30 anos, ainda continua com esse 

vigor que tem até hoje (35). É um programa constituído por um 

núcleo firme (35), que é composto pela aquisição (16), pelo 
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acúmulo, pela difusão (17) e pela institucionalização do 

conhecimento matemático (35). Essa é a essência da 

Etnomatemática, pois não é um programa linear, isto é, não tem 

um currículo escolar tradicional que tem determinadas caixas 

(22), no sentido da educação bancária proposta por Paulo Freire 

(35). Esse programa não é compartimentado, pois os 

conhecimentos matemáticos se complementam (21). Em volta 

desse núcleo firme existe um Cinturão Protetor que protege o 

núcleo desse programa (35). Esse cinturão protetor é a base 

teórica do Programa Etnomatemática composto pelas teorias que 

estão em volta do núcleo firme da Etnomatemática (35) e que 

complementam esse programa (44), como, por exemplo, a 

Modelagem Matemática (36), a História da Matemática, a 

Filosofia da Matemática (19), a Etnomodelagem, a 

Etnocomputação, a Etnometodologia (6), a Etnopedagogia, a 

Sociologia da Matemática (22), que mostram a sua diversidade e 

pluralidade cultural (37). Essas bases teóricas impedem ataques 

teóricos ao núcleo firme do programa, ou seja, essas teorias 

impedem que o núcleo firme seja atingido por ataques 

preconceituosos (35). Por exemplo, tem grupos culturais que 

trabalham com a ideia de fractais (7) e isso pode ser modelado de 

alguma maneira (3), então, atacamos o primitivismo que pode 

atingir o núcleo firme da Etnomatemática (35). Outro ataque está 

relacionado com o determinismo genético em que apenas os 

membros de alguns grupos privilegiados sabem Matemática (35), 

como, por exemplo, o elitismo. Esse programa também tem as 

holísticas positivas e negativas todas baseadas em Lakatos, a 

holística positiva auxilia o cinturão protetor para que as bases 

teóricas da Etnomatemática fiquem mais firmes enquanto a 

holística negativa faz com que os ataques externos não atinjam o 

núcleo firme (35). A Etnomatemática é um programa progressivo 

(35), pois não é uma teoria fechada, pois a sua base teórica evolui 

com o tempo ao agregar outras bases teóricas em seu cinturão 

protetor (6), impedindo a possibilidade desse programa regredir 

(35). 

(13) Estratégias de 

aprendizagem em Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinaridade da 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Conteúdos Matemáticos e 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Artefato cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Aplicação da Matemática 

Então, esse programa está sempre em construção? 

O programa Etnomatemática está sempre evoluindo (38). Por 

exemplo, outras teorias continuam embasando o Programa 

Etnomatemática (6), reforçando o seu cinturão protetor 

impedindo que seja atingido por anomalias externas (35). Então, 

a essência do programa se mantém firme e, assim, conseguimos 

rebater as críticas direcionadas para o seu núcleo firme (35). 

Contudo, as críticas ainda existem, principalmente, quando outras 

bases teóricas se constituem (35), como, por exemplo, a 

Etnomodelagem e a Etnocomputação (44). 

Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

A modelagem é uma ferramenta essencial (36) para o 

desenvolvimento do programa etnomatemática (35), pois a sua 

utilização em salas de aula busca promover valorização (7) e a 

compreensão da influência da cultura (17) sobre as maneiras 

pelas quais os alunos se comunicam (23), pensam, creem e 

transmitem as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas 

(21). A modelagem possibilita a tradução de situações-problema 
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(40) presentes nos sistemas retirados do cotidiano dos alunos 

(41). Assim, a utilização da modelagem frequentemente examina 

(39) como os membros de grupos culturais distintos têm 

desenvolvido o seu conhecimento matemático no decorrer da 

história (19), buscando a conscientização sobre os aspectos 

culturais (7) da matemática por meio da tradução de ideias (40) e 

procedimentos que estão incorporados nas práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros desses grupos (17). 

 

 

 

 

 

 

(11) Ação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Interação entre professores 

e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Estratégias de 

aprendizagem em Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Relação com a Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Estratégias de resolução 

 

 

 

 

(16) Contribuições do conhecimento 

matemático para o cotidiano 

 

Explique o que você entende por Etnomodelagem. 

A Etnomodelagem pode ser considerada como utilização das 

noções, procedimentos e práticas matemáticas encontradas fora 

da escola (41), bem como dentro do ambiente da escola (22), que 

podem ser empregadas no desenvolvimento do processo de 

modelagem (36), mas não somente como uma mera manipulação 

das ideias e noções matemáticas, mas sim como a tradução entre 

sistemas de conhecimentos matemáticos diversos (40). Desse 

modo, a aplicação do conhecimento etnomatemático (35) 

juntamente com as ferramentas da modelagem (39) possibilita a 

conscientização de que existem diferentes sistemas de 

conhecimento por meio de uma visão holística de saberes 

matemáticos diversos (7). Então, a etnomodelagem é uma ação 

pedagógica (11) que conecta os aspectos culturais da matemática 

com seus aspectos escolares ou acadêmicos (21), sendo um 

processo de tradução (40) e elaboração de problemas e questões 

retiradas de sistemas (41) que constituem parte da realidade dos 

membros de um determinado grupo cultural (17). Na 

etnomodelagem, a aquisição de conhecimentos local (abordagem 

êmica) (7) e global (abordagem ética) (20) é importante nesse 

processo, contudo, a abordagem dialógica (glocal ou dinamismo 

cultural) (44) também é necessária, pois utiliza ambas as 

abordagens êmica (7) e ética (20). A etnomodelagem pode ser 

definida como o estudo de fenômenos matemáticos que ocorrem 

uma determinada cultura (41), pois é um construto social e 

culturalmente enraizado e que adiciona características culturais 

(17) ao processo de modelagem (40). 

Em sua prática como professor(a) de Matemática você percebe 

que seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para 

resolverem problemas matemáticos? 

O conhecimento tácito, matemático ou não, está incorporado nas 

experiências e vivências pessoais dos alunos (7), sendo 

contextualizado em suas práticas e afazeres cotidianos (41). O 

conhecimento tácito envolve fatores intangíveis, como, por 

exemplo, as crenças, as perspectivas, as percepções (7), os 

sistemas de valores, as ideias, as emoções, as normas, os 

pressentimentos e as intuições (17). Assim, os alunos 

desenvolvem o conhecimento tácito ao elaborarem analogias 

entre os diferentes campos de conhecimento (37), inclusive o 

matemático (6), por meio da realização de atividades 

relacionadas com a experimentação (41), a investigação e a 

descoberta (2), bem como pela utilização do raciocínio 

proveniente da análise estruturada do conhecimento obtido na 

mídia (33). A realização das trilhas de matemática (2) é um ótimo 

exemplo de utilização de conhecimentos tácitos dos alunos (41). 
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Por exemplo, os alunos podem estudar os cestos de colheita de 

café, confeccionados localmente (17), para verificar se o 

pagamento pela colheita está sendo realizado de maneira correta 

pelos fazendeiros (3). 

 

 

 

 

 

(17) Conhecimentos familiares 

e/ou comunitários 

 

 

 

 

 

 

(18) Valorização dos 

conhecimentos matemáticos e 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Conexão da história com a 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Valorização dos 

conhecimentos éticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Conexão dos conhecimentos 

êmico e ético 

 

 

 

 

(22) Matemática no currículo 

escolar 

 

Explique se em suas aulas você utiliza o cotidiano e o contexto 

sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades 

curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais 

dinâmicas. 

É muito importante que o conhecimento matemático dos alunos 

seja contextualizado em seu entorno sociocultural (41) para a 

elaboração das atividades curriculares em sala de aula (22). 

Nesse caso, podemos utilizar as vivências dos alunos em suas 

atividades diárias (7), como, por exemplo, os jogos de rua 

(amarelinha, esconde-esconde, queimada), os jogos de tabuleiro 

(mancala, jogo de xadrez, jogo de dama, jogo da velha), bem 

como os jogos digitais (42). Outras experiências como ir à feira, 

andar de bicicleta, observar o que está acontecendo no trajeto da 

casa para a escola e da escola para a casa também (43) é 

importante de serem evidenciadas para que possam verificar o 

tipo de conhecimento matemático (14) que utilizam e a sua 

conexão com o ambiente escolar (41). É evidente que é 

impossível que esse cotidiano seja utilizado frequentemente em 

sala de aula, pois os professores têm um currículo a ser cumprido 

(22). 

Explique como seriam as orientações que você discutiria com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade fora da escola, como, 

por exemplo, uma trilha de matemática. 

Antes de iniciar a trilha de matemática (2), eu elaboraria (28) um 

roteiro para os alunos (24), visando discutir quais aspectos 

matemáticos (1) devem ser observados em cada estação da trilha 

ou em cada parada na rua (3) para a observação de um 

monumento ou de uma construção histórica (5). Discutiria 

também sobre a necessidade de saber sobre os aspectos históricos 

(19) e culturais que podem envolver um determinado monumento 

(41), bem como se pode haver outros saberes locais (não 

escolares) que poderiam ter sido utilizados em sua construção 

(7). 

Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos 

e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser 

encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou 

objetos mais característicos de sua cidade. 

Essa contextualização (41) pode ser iniciada, primeiramente, com 

relação aos aspectos históricos relacionados com um determinado 

monumento (19), como também sobre o momento político e 

econômico que a população vivenciou naquele momento (26). 

Em seguida, é importante (28) uma contextualização da 

sociedade da época (41), bem como sobre as normas sociais 

vigentes (19). Essa abordagem visa contextualizar (41) como os 

conhecimentos matemáticos e geométricos (8) foram utilizados 

em cada período (19) para resolver os problemas que as pessoas 

enfrentam na realização de suas atividades diárias (17). Por 

exemplo, em uma região produtora de café, é importante discutir, 

com referência à história (19), sobre a construção de ferrovias 
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para o escoamento da produção de café de uma determinada 

região (3), na metade do século 19 e também como essa produção 

é escoada atualmente (19). Nesse caso, é necessária a utilização 

de questionamentos (43), como, por exemplo: São utilizados os 

mesmos transportes? A produção cafeeira diminuiu ou 

aumentou? Quais foram os fatores? Como isso pode ter afetado a 

vida social e as relações de trabalho? (34) em meu ponto de vista 

(28), esse contexto possibilita que os alunos comecem a enxergar 

o lado humanista da matemática (7). 

 

 

 

 

(23) Iteração entre os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) Registro documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) Contribuições de materiais 

concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) Relações com a comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27) Tomada de decisão 

 

 

 

 

 

Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por 

exemplo, uma trilha de matemática, explique como essa atividade 

pode ser desenvolvida em sala de aula para que tenha significado 

para os alunos com relação aos conteúdos matemáticos e 

geométricos. 

Existe a necessidade de que os professores, em sala de aula (28), 

desenvolvam atividades que busquem conectar o conhecimento 

adquirido nas trilhas de matemática com o conhecimento escolar 

(41) por meio de uma roda de conversa (discussão) (12) sobre os 

aspectos matemáticos e geométricos que encontraram na 

realização das atividades propostas nas trilhas (18). Nessa 

atividade, é importante que os professores atuem como 

mediadores (28) desse processo para verificar se os alunos 

utilizaram e/ou encontraram algum conhecimento local (êmico) 

(7) para a resolução da situação-problema proposta (3) ou se 

houve a utilização do conhecimento escolar (ético) (1) ou uma 

combinação de conhecimentos (dialógico) (44) para uma 

compreensão ampla da situação estudada (14). 

Geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem 

costumes, comportamentos e conhecimentos matemáticos e 

geométricos característicos de sua região. Explique como esses 

conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção 

de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a 

cultura local. 

Primeiramente, os membros mais antigos da comunidade (31) 

devem ser convidados para explicar sobre os costumes e 

comportamentos locais (17). No caso dos conhecimentos 

matemáticos e geométricos (8), é importante que membros da 

comunidade que sejam artesões e/ou confeccionem artefatos 

culturais (9) também sejam convidados para que possam explicar 

(17) como pensam sobre a confecção de um tapete ou de um 

artefato de pedra-sabão (7), ou seja, como utilizam os 

pensamentos matemático e/ou geométrico (8) para a elaboração 

de etnomodelos mentais (32) para que possam confeccionar esses 

artefatos (9). 

Explique como a modelagem, a etnomatemática e a 

etnomodelagem podem se relacionar com a realização de trilhas 

de matemática. 

Nas trilhas de matemática (2), a conexão entre a modelagem 

(40), a etnomatemática (35) e a etnomodelagem (44) possibilita o 

entendimento dos professores e alunos sobre os traços culturais 

de um determinado grupo cultural (7). Essa conexão também 

possibilita a tradução, compreensão das ideias e procedimentos 

matemáticos (40), que estão culturalmente enraizados (7) e 

contextualizados na tradição cultural dos membros de grupos 
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culturais distintos (41). Esse fato ocorre quando os membros 

desses grupos (17) têm a própria interpretação de sua cultura 

(abordagem êmica) (7), em oposição à interpretação dos 

observadores externos sobre essa cultura (abordagem ética) (1). 

Na abordagem dialógica (44), as abordagens êmica (7) e ética (1) 

podem ser consideradas como os dois lados de uma mesma 

moeda, sendo que por meio dessas conceituações pode-se obter 

uma compreensão ampla e completa dos saberes e fazeres 

matemáticos (37) desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos (17). 

 

(28) Papel dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) Preferência pelos conteúdos 

de geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) Protocolo comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) Elaboração de modelos e/ou 

etnomodelos 

 

 

 

Respostas do pesquisador participante M15 

Explique o que você entende por Etnomatemática. 

A etnomatemática demonstrou como a matemática é feita de 

muitas tradições culturais diversas e distintas (35), porque cada 

grupo cultural desenvolveu maneiras únicas de incorporar 

conhecimento matemático (17) e muitas vezes passou a 

representar diferentes sistemas culturais de maneiras que 

membros de grupos culturais (7) quantificam e usam números, 

incorporam formas geométricas (29) e relacionamentos, e medir 

e classificar objetos (14). A Etnomatemática é a chave para 

encontrar conexões entre a vida cotidiana dos alunos e a escola 

(41), ou seja, dentro da matemática, os membros de grupos 

culturais distintos combinam duas ou mais áreas matemáticas 

com outras áreas disciplinares (6), como arte, geografia, 

economia, etc., a fim de atender às suas necessidades ao olhar 

para a cultura dos outros (37), e à cultura local com o objetivo de 

incorporar a matemática local (7). Portanto, eles desenvolvem 

sua própria linguagem matemática (17) e símbolos para entender 

fenômenos e para se capacitar (38). Assim, a etnomatemática é a 

matemática do grupo ou local indígena local (35), matemática 

com valores culturais, matemática da tecnologia local ou 

matemática onde as pessoas sentem um alto nível de propriedade 

própria (17). 

Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

As ideias, procedimentos e práticas matemáticas (39) estão 

relacionadas a relações numéricas encontradas em medição (3), 

cálculo, jogos (42), geometria (8), adivinhação, navegação, 

astronomia (10) que podem ser modeladas em uma ampla 

variedade de contextos (41) para compreender artefatos culturais 

(9). Assim, a modelagem nos ajuda a compreender as práticas 

culturais únicas e diversas (17) que desempenham um papel vital 

para a compreensão de um fenômeno por meio da elaboração de 

modelos matemáticos que envolvem representações de sua 

própria realidade (3). As elaborações dessas representações (32) 

resultam em sistemas organizados de explicações dos fenômenos 

pertencentes a diferentes culturas (40) que se materializam como 

objetos e representações concretas (9) de sofisticadas ideias 

matemáticas (40) por meio da compreensão do desenvolvimento 

de instrumentos como os artefatos culturais (9). Em um contexto 

escolar (22), é simplesmente uma maneira de usar, definir ou 

descrever fenômenos diários com conceitos, equações ou 

fórmulas matemáticas (20). 

Explique o que você entende por Etnomodelagem. 
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A etnomodelagem pode ser considerada um corpo de 

conhecimento que deriva de práticas quantitativas e qualitativas 

(39), como contar, pesar, medir, classificar, classificar, inferir (8) 

e modelar (3). A matemática acadêmica (1) não ajuda a criar e 

desenvolver usos significativos de ideias matemáticas locais (7); 

e pode desvalorizar o contexto cultural de nossas diversas 

comunidades (41) quando ensinamos matemática sem vinculá-la 

aos contextos culturais dos alunos (7). No contexto da 

etnomodelagem, é importante discutir como o uso de matemática 

contextualizada culturalmente (41) encontrada em artefatos 

culturais (9), como tambores e carruagens, pode ajudar os alunos 

a conectar a matemática escolar com suas próprias culturas natal 

(7), elaborando etnomodelos (32). Nesse contexto, os membros 

de grupos culturais distintos (17) desenvolvem modelos (32) que 

representam sistemas retirados de sua própria realidade (41) para 

ajudá-los a compreender e compreender o mundo (38) por meio 

de pequenas unidades de informação (33) denominadas 

etnomodelos (32), que vinculam a herança cultural (17) ao 

desenvolvimento de suas ideias matemáticas (33), procedimentos 

e práticas desenvolvidas localmente (7). Nesse contexto, a 

etnomodelagem usa, define ou descreve fenômenos diários (41) 

com conceitos locais e culturais de ideias (7) e procedimentos 

matemáticos (8), usando formas locais de abordagens de 

resolução de problemas (15). 

 

 

 

 

 

(33) Pensamento Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34) Formação técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35) Caracterização do 

Programa Etnomatemática 

 

 

 

 

 

 

(36) Caracterização da 

Modelagem Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37) Pluralidade cultural 

 

 

 

 

 

 

Em sua prática como professor(a) de Matemática você percebe 

que seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para 

resolverem problemas matemáticos?. 

Sim, em muitas atividades os meus alunos utilizam o 

conhecimento tácito (7) para resolver problemas matemáticos 

(15). Por exemplo, os alunos do quinto ano usam as mãos e as 

palmas das mãos (7) para medir a espessura das formas 

geométricas nas salas de aula (8). Portanto, eles estabelecem 

relações entre os conceitos locais de conhecimento matemático 

(êmico) (7) com a matemática inserida nas escolas no contexto 

escolar (41) em relação aos projetos desenvolvidos localmente 

(16). Esta ação pedagógica (39) examina as congruências 

culturais entre comunidades e escolas (44), o que indica que é 

necessário que professores e educadores (28) reconheçam e 

respeitem as origens sociais, culturais e linguísticas de seus 

alunos (7). 

Explique se em suas aulas você utiliza o cotidiano e o contexto 

sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades 

curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais 

dinâmicas. 

Utilizo o cotidiano e os contextos socioculturais (7) dos meus 

alunos para desenvolver as atividades curriculares (22) propostas 

a fim de torná-las mais dinâmicas (4). Eu também uso contextos 

socioculturais para conectar o currículo de matemática (21) com 

as atividades da vida diária dos alunos (41). Eu elaboro alguns 

projetos que levam de 3 a 5 dias para serem concluídos (28). Por 

exemplo, em uma das atividades curriculares propostas os alunos 

descreveram práticas matemáticas (êmicas) (7) desenvolvidas 

pelos membros do grupo cultural (17) Rai do Nepal para fazer 

tambores locais (9). Essas práticas ajudaram os alunos a 
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compreender o conteúdo matemático escolar (ético) (20) de 

forma dialógica (44). Eles também elaboram etnomodelos (32) 

para explicar fenômenos que ocorrem em suas vidas diárias (16). 

Procedimentos e estratégias utilizadas por membros de diversas 

culturas (17) têm sido historicamente organizados (19), em 

diferentes grupos da comunidade escolar (31), em diferentes 

contextos espaciais e temporais (7), que são o suporte das 

culturas como sistemas de conhecimento frequentemente 

representados por etnomodelos (32) que os ajudam a 

compreender e compreender o seu entorno (7). 

 

(38) Transcendência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39) Ferramenta pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40) Tradução de ideias 

 

 

 

 

 

 

 

(41) Contextos ou situações 

problemas que contribuem para 

a conexão da Matemática com 

cotidiano 

 

 

 

 

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) Desenvolvimento intelectual 

 

 

 

 

 

 

Explique como seriam as orientações que você discutiria com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade fora da escola, como, 

por exemplo, uma trilha de matemática. 

Antes de iniciar o desenvolvimento das atividades da trilha de 

matemática (2), normalmente discuto sobre os objetivos 

curriculares (22), minhas expectativas (28), regras de atividade 

(30), divisão do grupo (23) e responsabilidades (27), possível 

forma de envolvimento com a comunidade e os pais (31). Por 

exemplo, para aprender matemática, enviei (28) meu aluno para 

fazer algumas pesquisas sociais (7) sobre a vida das pessoas e 

seus cálculos de faturamento (17). Peço que façam com maneiras 

particulares de resolver problemas matemáticos (1) para 

perceberem que existem maneiras diferentes de fazer a mesma 

matemática (7). Outro exemplo é levar os alunos para fora das 

salas de aula (2). Mas, em primeiro lugar, os professores 

procuram (28) motivar os alunos (4) a serem receptivos às ideias 

relacionadas com a ligação da matemática escolar com as 

práticas culturais (21), a fim de valorizar os conhecimentos 

matemáticos que possam descobrir durante o desenvolvimento 

das atividades propostas (7). Assim, o desenvolvimento da trilha 

de matemática (2) é explicado antes que os alunos saiam para a 

rua (30) em busca de conhecimentos matemáticos e geométricos 

em cada estação com a qual devem trabalhar (16). Essas 

observações (43) ajudam os alunos a fazer conexões 

significativas entre suas vidas e as experiências relacionadas à 

escola (41). 

Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos 

e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser 

encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou 

objetos mais característicos de sua cidade. 

Eu contextualizo conceitos matemáticos e geométricos (8) 

quando os alunos começam a encontrar formas e determinar suas 

medidas reais (7) com formas globais (éticas) de fazer 

matemática (1), mas, ao mesmo tempo, eles começam a se 

deparar com as maneiras de pessoas locais (êmicas) (7) de fazer a 

mesma matemática (10). Para trabalhar com a agenda da 

contextualização (41), peço-lhes que conectem a matemática das 

escolas com os usos locais e sua forma de fazer matemática 

(dialógica) (44). Por exemplo, os alunos vêm com valores locais, 

informações e aplicações de monumentos e edifícios (16). Por 

exemplo, no Nepal, a cultura é um dos recursos mais importantes 

(7) para o processo de ensino e aprendizagem da matemática 

(10). Considerando esse aspecto da educação cultural (7), eu 
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escolheria definir o Festival Rato Machindranath Chariot (2) 

como o contexto para o desenvolvimento de atividades 

matemáticas nas salas de aula e fora das escolas (16). Este é um 

dos mais antigos festivais celebrados pelo povo do Nepal (7). 

Considero a carruagem Rato Machindranath como um artefato 

cultural (9) e faria uma tentativa de envolver os alunos para 

encontrar conexões científicas, matemáticas e culturais 

associadas a ela (41), a fim de desenvolver etnomodelos (32) 

para entender os procedimentos e práticas matemáticas (3) que 

estão presentes nesse artefato cultural (9). 

 

(44) Abordagem dialógica da 

Etnomodelagem 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por 

exemplo, uma trilha de matemática, explique como essa atividade 

pode ser desenvolvida em sala de aula para que tenha significado 

para os alunos com relação aos conteúdos matemáticos e 

geométricos. 

Eu sempre conecto atividades de ensino e aprendizagem de 

objetivos curriculares matemáticos (22) às realizações de 

aprendizagem dos alunos (4). Em primeiro lugar, discuto com os 

alunos (12) os objetivos das atividades fora da escola (2). Em 

segundo lugar, também faço o trabalho (24) após a visita de 

campo (2), normalmente em sala de aula, dividimos os alunos em 

grupos diferentes (23) para a visita de campo (2) e peço aos 

alunos (28) em seus grupos para o desenvolvimento da 

etnomodelagem (44) e dos etnomodelos (32) para o processo de 

redação do relatório para todas as atividades (24) e suas 

descobertas (16). Posteriormente, organizamos uma 

miniexposição (39) de matemática para alunos de determinada 

faixa etária ou às vezes para alunos de toda a escola (31). Por 

exemplo, após a visita a um monumento ou edifício (2), os 

alunos discutem os principais pontos relacionados aos 

conhecimentos matemáticos e geométricos (8) que encontraram 

nessa uma visita (16) que fizeram durante o desenvolvimento da 

trilha de matemática (2). Assim, os alunos compartilham as suas 

descobertas com outros membros do grupo (23). Além disso, os 

professores e os alunos discutem (12) o que outras pessoas 

podem fazer para mostrar o seu aprendizado sobre 

Machindranath (41). Após a concretização desta discussão, os 

alunos começam a elaborar um etnomodelo (32) da carruagem a 

fim de mostrar a ligação (21) entre a matemática escolar (1) e o 

conhecimento matemático local (7). 

Geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem 

costumes, comportamentos e conhecimentos matemáticos e 

geométricos característicos de sua região. Explique como esses 

conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção 

de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a 

cultura local. 

Em primeiro lugar, os alunos desenvolvem um papel atuante 

durante e após as atividades de aprendizagem (4). Algumas 

comunidades estão desanimadas em ensinar os seus próprios 

conhecimentos e práticas (7) para as gerações futuras (38). 

Conectar este tipo de atividades com contextos locais (21) pode 

ajudar a promover o conhecimento local (7) por meio de sessões 

de compartilhamento e aprendizagem (41), bem como preparar 

os alunos para atuação futura (38), o que acaba por contribuir 
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para o desenvolvimento de algumas formas culturais de 

pensamento matemático (7) e científicas de fazer matemática (1). 

Também é importante destacar que muitas atividades culturais 

matemáticas que foram desenvolvidas no Nepal (7) ajudam a 

promover nossas próprias culturas diversas e o respeito pela 

nossa diversidade (37). Adicionar contextos significativos (41) 

para as atividades locais torna as conexões fáceis de serem 

realizadas com a matemática da sala de aula (44) e demonstrou 

trazer uma mudança nas atitudes dos nossos professores e alunos 

no ensino e na aprendizagem da matemática (28) por meio de 

estratégias diferenciadas (13). Por exemplo, estamos 

desenvolvendo uma série de atividades como parte de um 

laboratório de etnomatemática para ensino e aprendizagem de 

matemática (11) com diferentes tipos de artefatos (9). Há muitos 

outros benefícios com os quais alunos, escolas e comunidades 

(31) podem trabalhar juntos (12) para fabricar e usar artefatos 

culturais encontrados na comunidade (9) e que correspondem 

diretamente aos objetivos curriculares padronizados (22). 

Explique como a modelagem, a etnomatemática e a 

etnomodelagem se relacionam com a realização de trilhas de 

matemática. 

Na minha opinião, trilha de matemática (2) é uma atividade em 

que podemos usar matemática padrão (globalmente aceita) (1), 

matemática local e cultural e ambas (21) as formas de fazer 

modelagem matemática (3) por meio da etnomodelagem (11). 

Contudo, o mais importante é a combinação dessas três 

abordagens pode tornar qualquer conhecimento cultural (7) 

compreensível para a sociedade global (1). Em termos de sua 

relação com a etnomatemática (35) podemos estar presentes de 

uma forma etnomodeladora onde podemos combinar a 

etnomatemática com a modelagem matemática (44). Portanto, a 

conexão entre a modelagem matemática, a etnomatemática e 

etnomodelagem (21) ajuda os professores a fazer atividades 

instrucionais (13) que lhes permitem galvanizar seu trabalho para 

um maior envolvimento dos alunos a fim de motivá-los (4) a ver 

a conexão entre matemática e cultura (21) por meio do 

desenvolvimento de ideias matemáticas (3) procedimentos e 

práticas que observam em atividades realizadas fora do contexto 

escolar (16). Esta pesquisa também indica como o 

comportamento moral (43) pode ser desenvolvido por meio de 

trilhas matemáticas (2). Assim, os alunos desenvolvem sua 

compreensão por meio de atividades do dia a dia (41), onde a 

perspectiva de diferentes contextos, culturas e grupos étnicos 

desempenham um papel vital (7). É importante trabalhar com 

instruções baseadas em excursões (41), como trilhas de 

matemática (2). Neste contexto, a mudança de ensino obriga os 

professores (28) a conceberem atividades e projetos que exijam 

que os alunos trabalhem fora do contexto escolar (2) com 

objetivos curriculares (22). Essa conexão garante oportunidades 

para os alunos participarem de atividades práticas e de 

aprendizagem experiencial e experimental (41). Por fim, essa 

conexão apoia a suposição de que o conhecimento matemático 

(16), as habilidades e os comportamentos morais podem ser 

desenvolvidos por meio de diferentes atividades instrucionais 



187 

 

 

 

baseadas em projetos culturais (41), como trilhas de matemática 

(2) e artefatos culturais (9), e práticas porque são essenciais para 

garantir a aprendizagem dos alunos por meio da utilização de 

estratégias locais e diferenciadas (13). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da identificação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das entrevistas semiestruturadas com os pesquisadores participantes M11 e 

M15, a professora-pesquisadora procedeu com a codificação axial para determinação das 

categorias conceituais. 

 

3.3.1.4. Codificação Axial dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas dos 

Pesquisadores Participantes 

 

O quadro 23 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas 

conduzida com os pesquisadores participantes M11 e M15, durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo. 

 

Quadro 23: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas dos pesquisadores 

participantes 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

(9) Artefatos cultural  

(16) Contribuição do conhecimento matemático para o cotidiano 

(17) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(19) Conexão da história com a Matemática 

(26) Relações com a comunidade 

(31) Comunidade escolar 

(35) Caracterização do Programa Etnomatemática 

(37) Pluralidade Cultural 

(38) Transcendência  

 

 

 

 

Etnomatemática 

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

(14) Relação com a Matemática 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

(20) Valorização dos conhecimentos éticos 

(27) Tomada de decisão 

(29) Preferência pelos conteúdos de geometria 

(33) Pensamento matemático 

(36) Caracterização da Modelagem Matemática 

 

 

 

 

 

Modelagem Matemática 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com dois pesquisadores participantes desse estudo, apresenta-se a 

análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, que foram conduzidas com os 

ex-alunos participantes da disciplina Etnomatemática. 

 

3.3.2. Entrevistas Semiestruturadas Conduzidas com os Participantes Ex-alunos da 

Disciplina Etnomatemática 

 

A seguir apresenta-se a análise das entrevistas semiestruturadas conduzidas com os 

participantes M1, F2 e M5, ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, que foram 

selecionadas aleatoriamente. 

 

3.3.2.1. Apresentação e Análise dos Dados da Entrevista Semiestruturada com o 

Participante M1 

 

Essa entrevista semiestruturada foi conduzida remotamente, por meio do GoogleMeet, 

no dia 10 de outubro de 2020, das 18h às 19h, com o ex-aluno participante M1, cujo dia e 

(39) Ferramenta Pedagógica 

(3)  Matematização das situações cotidianas 

(15) Estratégias de resolução 

(21) Conexão dos conhecimentos êmico e ético 

(32) Elaboração de modelos e/ou etnomodelos] 

(40) Tradução de ideias 

(41) Contextos ou situações problemas que contribuem para a 

conexão da Matemática com o cotidiano 

(44)  Abordagem dialógica da etnomodelagem 

 

 

Etnomodelagem 

(2) Atividades extraclasse 

(4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

(13) Estratégias de aprendizagem em Matemática 

(22) Matemática no currículo escolar 

(23) Interação entre os alunos 

(24) Registro documental 

(25) Contribuição de materiais concretos 

(28) Papel dos professores 

(30) Protocolo comportamental 

(34) Formação técnica  

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

(43) Desenvolvimento intelectual 

Ação Pedagógica das Trilhas de 

Matemática 
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horário foram previamente combinados via e-mail. Após a realização dessa entrevista, a 

professora-pesquisadora transcreveu a sua gravação e, posteriormente, enviou a transcrição 

por e-mail para que o entrevistado validasse as respostas transcritas desse instrumento de 

coleta de dados. 

Esse ex-aluno participante tem 29 anos, é natural da cidade Guiricema, Minas Gerais; 

é licenciado em Matemática desde 2015, é especialista na área de Educação, com ênfase em 

Educação Especial desde 2019 e, atualmente, cursa um Mestrado Profissional na área da 

Educação Matemática. Esse entrevistado também informou que leciona há 5 anos em uma 

escola da rede pública, na Educação Básica, sendo que, em seu primeiro ano de docência, 

também lecionou em uma instituição privada. 

Iniciando a entrevista, esse entrevistado foi questionado pela professora-pesquisadora 

em relação ao seu entendimento sobre a Etnomatemática e respondeu que “essa definição 

pode ter diversos olhares, mas qual que seria mais entendível para uma pessoa leiga? ” e, 

então, complementou sua resposta justificando que: 

Talvez estaria associado com o cotidiano do aluno, com o cotidiano do ser 

humano em geral. Então, seriam técnicas possíveis de um determinado 

conceito matemático que, ao meu ver, é utilizado em diferentes técnicas 

buscando o valorizar a matemática dos alunos, das pessoas, valorizar o 

conhecimento tácito dos alunos. 

Então, a professora-pesquisadora questionou esse entrevistado sobre o seu 

entendimento com relação à Modelagem Matemática. Esse participante respondeu que: 

A modelagem matemática é uma área um pouco mais distante para mim, 

mas diante do que já ouvi falar seria você olhar um fenômeno na natureza e 

tentar descrever o fenômeno, fazer um modelo através de um conceito 

matemático e descrever aquele fenômeno através da Matemática. 

Nesse direcionamento, esse participante comentou sobre a sua compreensão sobre a 

Etnomodelagem ao responder que “seria a junção das duas temáticas, da Etnomatemática com 

a Modelagem Matemática e, assim, não ter um olhar matemático puro, ou seja, não olhar 

apenas para a matemática tradicional, mas buscar práticas cotidianas”. Esse participante 

justificou a sua resposta ao afirmar que a Etnomodelagem significa “juntar esses modelos de 

investigação para traduzir o cotidiano em si, não buscar coisas abstratas mas buscar modelos 

do cotidiano dos alunos para que eles possam resolver essas situações”. 

Continuando com a condução dessa entrevista, esse participante foi indagado se, em 

sua prática docente como professor de Matemática, percebeu que os seus alunos utilizam os 

conhecimentos tácitos para resolver as situações-problema cotidianas. Assim, esse 
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participante exemplificou como utiliza o conhecimento tácito de seus alunos nas práticas 

pedagógica que realiza em suas aulas: 

Quando os alunos trabalham com números decimais, eles pensam em 

dinheiro e em compras e também quando estudam sobre os números inteiros, 

eles pensam nos números negativos, por exemplo, se você compra um 

produto que custa 3 reais e você têm 2 reais, o que vai acontecer? Você vai 

ficar devendo ou você vai conseguir pagar tudo? Outra situação está 

relacionada com a geometria de algumas figuras dos prédios e algumas 

placas de trânsito que os alunos conseguem associar com a Matemática. 

Durante a condução dessa entrevista, esse participante explicou se utiliza o cotidiano e 

o contexto sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades curriculares propostas em 

sala de aula, visando torna-las mais dinâmicas. Então, respondeu que “dependendo do 

conteúdo matemático dá para utilizar o cotidiano dos alunos, mas outros conteúdos 

basicamente são mais abstratos, sendo ainda algo distante dos alunos”. E, em seguida, 

argumentou que: 

Em relação, por exemplo, de trabalhar com dinheiro e os números decimais 

eu costumo trabalhar com os alunos por meio de alguns probleminhas do 

contexto deles, dando nomes de comércio que eles conhecem e cito também 

o nome de alunos e de conhecidos, que parece ser uma coisa simples, mas eu 

percebo que eles se sentem importantes e isso acaba motivando eles. 

Após a explicação sobre a sua prática docente, esse entrevistado comentou sobre as 

orientações dadas com relação à realização de atividades desenvolvidas fora da escola, como, 

por exemplo, as Trilhas de Matemática. Então, esse participante comentou sobre as 

orientações dadas para os alunos antes da realização dessas atividades extracurriculares, 

informando que: 

Primeiramente, como regra da escola, tenho que pedir autorização dos pais 

por escrito e perguntar o interesse deles e, então, a partir do momento que 

ele está habilitado a poder fazer uma trilha, a primeira coisa é a questão do 

comportamento, uma vez que se os alunos não cumprirem as regras 

sugeridas não teriam uma segunda oportunidade, pelo menos a priori. Então, 

após isso, seguir nos lugares combinados para os alunos não dispersarem. Às 

vezes, a escola em que eu trabalho costuma levar os alunos em algum 

evento, por exemplo, no Circo na cidade, nos rodeios e em algumas feiras na 

praça. Então, a escola costuma levar eles nesses eventos e, assim, eles ficam 

em fila tipo caminho da roça para entrar nesses lugares. Agora, considerando 

que já estamos no evento, é pedido que os alunos observem cada lugar, os 

detalhes de cada estação e o porquê que estão ali, pois não é simplesmente 

sair da escola por uma simples diversão, mas aproveitar que estamos fora e 

aprender e, após o retorno, pedir um resumo de cada aluno descrevendo o 

que foi observado. 

Nesse direcionamento, esse participante foi questionado como que poderia 

contextualizar os conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os alunos podem encontrar 
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nas atividades realizadas em uma trilha de matemática, como, por exemplo, nos monumentos, 

nas construções e nos elementos e/ou objetos mais característicos de sua cidade. Esse 

entrevistado respondeu que: 

Poderia conversar com os alunos dentro da escola e depois dar continuidade, 

por exemplo, poderia passar slides no datashow para mostrar um pequeno 

vídeo do que poderia ser feito lá fora ou alguns lugares em que já fizeram 

algo parecido. Então, para ter uma noção de não chegar de surpresa lá fora 

da escola ou nos pontos que poderiam ser as paradas das trilhas. 

Dessa maneira, esse participante comento que, no momento que os alunos estivessem 

realizando a trilha, é importante que os alunos tenham um: 

(...) tempo para olharem e observarem aleatoriamente os monumentos e as 

construções e, a partir disso, trazer algumas indagações sobre aquele ponto 

que foi observado, por exemplo, como foi construído, quanto tempo tem 

aquele monumento e, assim, fazer perguntas do tipo: qual é a importância 

daquele ponto para a cidade ou para a escola e para nós em geral, buscando 

refletir sobre a sua a importância na comunidade. E, depois, fazer perguntas 

do tipo: se mudou alguma coisa na vida deles e se tem alguma influência na 

família. 

Então, a professora-pesquisadora perguntou para esse entrevistado sobre quais 

atividades são realizadas em sala de aula após a condução de uma atividade fora da escola, 

como, por exemplo, as trilhas de matemática, para que tenham significado para os alunos. 

Nesse direcionamento, esse participante respondeu que essas atividades são realizadas a 

“partir do que foi observado na trilha, pois traz para a sala de aula uma discussão sobre a 

matemática acadêmica”. Contudo, esse entrevistado justificou que pode haver algumas 

divergências e dificuldades com relação à utilização dessas atividades em sala de aula, pois: 

(...) dependendo do lugar que você está pode ter conceitos que não estão de 

acordo com aquela série, por exemplo, às vezes, vamos estar com um 6º ano 

e você tem um conceito desenvolvido naquele momento que ainda não foi 

estudado, então, teremos que comentar que aquele conteúdo será estudado 

adiante e você pode abordar de alguma forma mais simples, mas sem 

desvalorizar o conhecimento que trazem relacionados com a questão de 

medidas ou com números decimais e irracionais. Então, é importante pensar 

desde o início do planejamento porque dependendo do lugar que você vai 

não vai condizer com uma determina série. Por exemplo, quando realizamos 

uma trilha, utilizamos a trena para medir a inclinação da reta. Assim, o 

trabalho com as trilhas significa buscar atividades mais lúdicas para os 

alunos. 

 

Prosseguindo com a entrevista a professora-pesquisadora comentou com esse 

participante que, geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem costumes, 

comportamentos e conhecimentos matemáticos e geométricos característicos de sua região e 
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solicitou que explicasse como esses conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e 

promoção de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a cultura local. 

Nesse sentindo, esse entrevistado respondeu que “normalmente, ao longo do ano a 

escola desenvolve alguns projetos que são expostos para as comunidades, geralmente, são 

realizados nas sextas-feiras à noite ou no sábado de manhã para atender todos das 

comunidades escola”. E assim, exemplificou a sua resposta ao afirmar que: 

(...) no ano passado (2019) surgiu uma empresa de extração de minério aqui 

na nossa cidade que, até então, não tinha este tipo de empresa. Esse assunto 

foi muito polêmico para a comunidade, sendo discutido em sala de aula, por 

exemplo, sobre quais são os impactos que teriam a mineração na cidade, 

bem como sobre a questão de recursos que poderiam surgir com os 

empregos. Teve também a questão do lucro que poderia ser explorado sobre 

o minério na cidade, mas beneficiando outras cidades. Houve também 

discussões em relação aos problemas de saúde relacionados com a poeira. 

Então, esses conteúdos que poderiam surgir ou que já existiam na própria 

comunidade podem ser aproveitados tanto através da interdisciplinaridade, 

ou de projetos internos, ou até mesmo quando tem alguma notícia 

relacionada com a família e, assim, poderíamos ampliar os conteúdos e 

conhecimentos que podem ser trabalhados em salas de aula. 

Finalizando a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora convidou esse 

participante para explicar como a Modelagem, a Etnomatemática e a Etnomodelagem podem 

se relacionar com a realização de Trilhas de Matemática. Nesse sentido, esse entrevistado 

respondeu que: 

Inicialmente, temos que ter um propósito, então, considerando a 

Etnomatemática estamos pegando algo [conteúdos] da própria comunidade 

e, assim, consideramos, por exemplo, o contexto de Ouro Preto. Então, 

iremos considerar a cultura local, supondo que você irá fazer algo para os 

alunos de Ouro Preto, isto é, não é você pegar algo que é comum em Belo 

Horizonte ou talvez algo que seja comum lá no Rio Grande do Sul, assim, 

você vai pegar primeiro algo que seja do contexto dos alunos, do 

conhecimento deles e algo que seja próximo a eles. Assim, a partir disso, ao 

observar o que tem de matemática, podemos verificar quais são os modelos 

que podem ser construídos a partir dali. Desse modo, você já está 

envolvendo a Modelagem Matemática e, então, consequentemente, já vai 

estar entrando com a Etnomodelagem. Então, essas atividades estarão 

baseadas tanto teoricamente como também na prática, pois você busca 

relacionar essas três teorias e, consequentemente, você facilita o aprendizado 

dos alunos através da proposta das Trilhas de Matemática. 

 

Após esse comentário final, a professora-pesquisadora agradeceu a participação desse 

participante nessa entrevista. Contudo, é importante ressaltar que as anotações registradas no 

diário de campo da professora-pesquisadora mostram que os comentários desse participante 

revelam a sua experiência na realização de Trilhas de Matemática, originada no período em 

que cursou a disciplina Etnomatemática. 
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3.3.2.2. Apresentação e Análise dos Dados da Entrevista Semiestruturada com a 

Participante F2 

 

A entrevista realizada com a participante F2, ex-aluna do Curso de Etnomatemática, 

foi conduzida por meio do GoogleMeet, no dia 30 de setembro de 2020, das 17 horas às 18 

horas, cujos dia e horário foram previamente combinados via e-mail. A escolha dessa 

participante para essa entrevista estava relacionada com o fato dessa ex-aluna possuir 

experiências relacionadas sobre as teorias referentes à problemática proposta para esse estudo. 

Essa entrevistada possui 27 anos de idade, é natural da cidade de São Domingos do 

Prata, em Minas Gerais, concluiu o Curso de Licenciatura em Matemática em 2015, sendo 

que também concluiu o Curso de Pós-Graduação no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática em 2018. Atualmente, essa entrevistada é professora de Matemática dos anos 

finais do Ensino Fundamental em uma escola pública, no estado de Minas Gerais. 

Assim, ao iniciar essa entrevista, quando questionada sobre o seu entendimento com 

relação à Etnomatemática, essa participante respondeu que esse programa “é uma área que vai 

estudar as práticas matemáticas que grupos culturais que as praticam”. Essa entrevistada 

também afirmou que sempre: 

(...) dou o exemplo do grupo cultural dos pedreiros que tem práticas que a 

gente não entende, pois, talvez, está distante do nosso mundo acadêmico, 

mas quando pesquisado ele vai ter toda uma relação com a matemática. Aí, 

eu dou um exemplo também de quando pesquisei a Educação do Campo 

sobre quais práticas os alunos tinham nas famílias e na comunidade. Então, 

eu explico que a Etnomatemática estuda a prática que os membros de grupos 

culturais fazem e praticam ao longo de um tempo, que pode ser passada de 

pai para filho. 

 

Continuando com essa entrevista, essa participante explicou sobre o entendimento que 

tem com relação à Modelagem Matemática, afirmando que essa tendência “é uma área que 

não foi do meu estudo, mas tinha um pessoal da minha turma no mestrado que falava muito 

sobre a modelagem”. Em seguida, complementou a sua resposta ao afirmar que a: 

(...) Modelagem Matemática pega um problema da realidade, que pode ser 

da pessoa, do cotidiano ou sobre o carrinho de rolimã e, aí, você vai tentar 

modelar e resolver alguns problemas. Em seguida, é importante introduzir e 

analisar as etapas dos processos, como, por exemplo, a questão de como ver 

o problema e depois passá-lo para a linguagem matemática e verificar a sua 

finalização. 
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Em seguida, essa participante comentou sobre o seu entendimento com relação à 

Etnomodelagem afirmando que: 

(...) eu vejo que a Etnomodelagem é uma área de estudo que vai pegar os 

problemas desses grupos culturais e vai moldá-los na tentativa de transcrevê-

los, mas com a visualização da Matemática local e acadêmica para a sua 

resolução, analisando-os e pesquisando-os. Porque quando você estuda o 

saber cultural você vê muitas práticas matemáticas. 

 

Nesse direcionamento, essa entrevistada também argumentou que: 

(...) por exemplo, a minha tia pedia para eu fazer um cálculo de como que se 

vende boi. Só que eu não sabia que tem um cálculo por trás disso. Tem que 

tirar a metade do quilo do boi e depois fazer várias contas. Aí, meu pai falou 

assim: “Tem uma conta fácil de fazer”. Então, eu pensei como foi que ele 

aprendeu? Bom! A conta que meu pai faz é a mesma que a minha tia me 

falou, só que a dela é toda matemática enquanto que o meu pai usa uma 

fórmula própria dele. E dá certo! Porque que dá certo? A gente não sabe. 

Então, na prática dele [pai], talvez, ele aprendeu com o pai dele, talvez eles 

modelaram essa prática da própria maneira. Mas agora, se a gente fosse para 

analisar poderia entrar em uma Etnomodelagem por que seria da prática da 

cultura deles. E, aí, nós poderíamos modelar isso, bem como compreender 

essa conta por um olhar local e acadêmico. 

 

Dessa maneira, essa entrevista comento que em, em sua prática como professora de 

Matemática, os seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolver as situações-

problema propostas em sala de aula, afirmando que os “meus alunos são instigados para 

mostrar o próprio conhecimento e as próprias práticas matemáticas”. E, em seguida, 

complementou a sua resposta ressaltando que: 

(...) uma vez relacionei a questão de conjuntos com a fórmula de conjuntos e 

dei o exemplo de pegar Ouro Preto como um conjunto e os subconjuntos 

eram os seus distritos. Um aluno que brincava muito foi um dos primeiros 

que falou assim: “Professora, então nós vamos pegar o tal distrito que está 

dentro de Ouro Preto?”. E ele conseguiu aplicar tudo na teoria, porque era 

uma coisa do seu cotidiano e de sua vida. E assim, eu vejo que quando mais 

os alunos são instigados mais eles trazem esses conhecimentos para a sala de 

aula. 

 

Durante a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou se a 

entrevistada utiliza o cotidiano e o contexto sociocultural de seus alunos para elaborar as 

atividades curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais dinâmicas. Nesse 

sentido, essa participante respondeu essa questão positivamente afirmando que “desde antes 

de me formar, trabalhei na Escola de Família Agrícola, então, exemplifiquei a função com 

uma máquina de fazer garapa com quantas canas podem ser utilizadas para fazer um copo de 

caldo de cana”. Essa participante complementou a sua resposta ao comentar que: 
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(...) eu começo a introduzir a questão do conhecimento dos alunos na sala de 

aula. Então eu levo os trabalhos com os cotidianos e os saberes próprios 

deles para inserir o contexto na minha prática em sala de aula. Um dos 

conteúdos que eu sempre gosto de inserir com as práticas dos alunos é a 

função, só que como agora meus alunos não são do campo, então, eu tenho 

que dar outros exemplos de máquinas, já que muitos deles não conhecem o 

que é uma máquina para fazer garapa, pois não é do meio social deles, então, 

eu tenho que pegar exemplos que fazem parte do cotidiano deles. Tenho 

também a questão dos conjuntos que eu sempre gosto de mostrar essa 

relação com a cidade e os distritos que são os seus subconjuntos. 

Prosseguindo com a condução dessa entrevista, essa participante exemplificou uma 

prática em que realizou com os seus alunos por meio da utilização de seus cotidianos com o 

objetivo de tornar as suas aulas mais contextualizadas ao afirmar que: 

Eu trabalhei com o sexto ano sobre a questão de retas paralelas, eu gosto 

muito das ruas, então, até na prova eu coloco sobre as ruas. Eu dou um print 

do mapa da cidade e, assim, monto a questão sobre as retas para explicar que 

o mapa foi apenas um recorte da reta, já que as retas são infinitas. No ano 

passado eu trabalhava na prefeitura e tive uma proposta para trabalhar com 

os alunos, que se chamava “experiências matemáticas”, então, o conteúdo 

tem que ser abordado de outras formas. Eu dava aula para um quinto ano do 

Ensino Fundamental I e levava esses alunos para quadra para estudar sobre a 

geometria. E um dia surgiu o assunto do jogo Free Fire e eu nem sabia que 

jogo era esse. Mas, os alunos me disseram que para atirar no adversário era 

necessário ter um ângulo, então, eu pensei: “os alunos nem sabem o conceito 

de ângulo, mas já o utilizam no jogo”. Assim, tentei trazer essa relação que 

os alunos viam naquela prática para complementar a aula. Nós também 

fizemos pipas, aí, os alunos mais velhos do oitavo ano, que tinham mais 

conhecimentos mostravam as pipas para os mais novos. Então, a gente 

trabalhava as formas geométricas, fomos ao parque, soltamos as pipas, 

então, no ano passado foi até bacana trabalhar com essas questões já que era 

um espaço mais multidisciplinar e mais aberto para a aula, pois era 

conduzida pelos alunos e a gente apenas direcionava eles. 

 

Ao ser questionada sobre as orientações para a realização de atividades fora da escola, 

como, por exemplo, as Trilhas de Matemática, essa participante relatou que teve uma 

experiência com seus alunos em um parque de sua cidade, comentando que a: 

(...) gente trouxe outros professores para ajudar, então, os alunos maiores 

ajudavam os menores, pois tinham os alunos do 8º, 9º e 5º anos, bem 

diferentes na idade e como eles estavam realizando uma atividade de 

construção de pipas, os meninos maiores tinham uma noção do vento e da 

construção da pipa, então, eles ajudaram a construir a pipa dos meninos 

menores. 

 

Sobre o estabelecimento de orientações recomendadas para os alunos durante a 

realização dessas atividades, essa participante afirmou que “além da gente falar das regras 

como o cuidado no Parque Ipanema, que tem lagoa, falamos para os alunos tomarem cuidado 
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e não pularem e não ficarem perto da água”. Essa entrevistada também ressaltou sobre a 

questão da observação ao afirmar que: 

Também tem a questão de observar e relacionar o que está sendo proposto, 

que seria no caso soltar pipa, de observar e de aprender com um colega. Isso 

foi bacana, pois os alunos mais velhos ensinavam os outros. Eu também 

levei os alunos no Parque das Ciências que tem várias coisas, como, por 

exemplo, os planetas e jogos de Matemática como a Torre de Hanói. Assim, 

os alunos podem observar e prestar atenção com relação à matemática ou a 

geometria. Isso foi bem legal porque os alunos construíram os poliedros com 

aquelas cordinhas que são de elástico para amarrar dinheiro e acharam muito 

bacana. Então, os alunos foram orientados para observarem o que estava 

sendo exposto, o que tinha relação com a Matemática ou a geometria e para 

que pudessem observar essas relações. 

 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora perguntou se, em sua prática 

docente, essa entrevistada adota o procedimento de elaborar um roteiro para discutir com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade extraclasse. Então, essa participante afirmou que: 

Sim, pois comentamos para os alunos observarem e depois eles têm que 

fazer comentários a respeito da visita que fizeram. Se eu tivesse conduzindo 

uma trilha eu passaria para os alunos um roteiro, mas não com tudo pronto, 

mas com alguns tópicos para instigá-los a observarem alguns pontos 

específicos do trajeto. 

 

Prosseguindo com essa entrevista, essa participante comentou sobre como poderia 

contextualizar os conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os alunos podem encontrar 

nas atividades realizadas nas trilhas de matemática. Essa entrevistada respondeu que: 

Eu acho que tem que ter um olhar tanto histórico quanto geométrico, para 

mostrar como os monumentos e as construções foram construídas. É 

importante também mostrar como surgiram os monumentos e as obras, bem 

como discutir sobre o formato dessas arquiteturas. Em uma trilha os alunos 

vão encontrar formas que em sua cidade não encontrariam se a gente fosse 

fazer um passeio em Ouro Preto. Os alunos daqui vão falar porque os 

formatos são diferentes e que toda construção tem um fundo histórico. Por 

isso, a história tem que ser abordada primeiro. Então, em uma trilha eu 

falaria um pouco da história primeiro para mostrar porque tem a arte. Eu 

também comentaria sobre as muitas formas geométricas e, por fim, traria um 

pouco da geometria e da matemática. Então, eu penso que em uma trilha 

deve ser iniciada com uma orientação sobre a história e os conteúdos para 

que quando os alunos chegarem no local eles possam relacionar as suas 

observações com o conteúdo que foi abordado em sala de aula, conseguindo 

ver a conexão com a matéria. Assim, eu contextualizaria tanto a parte de 

matemática como a parte histórica. 

 

Continuando com essa discussão sobre a realização de atividades desenvolvidas fora 

da escola, essa entrevistada também comentou sobre quais tarefas poderiam ser realizadas em 

sala de aula, após a condução de uma trilha de matemática, com relação à conexão entre os 
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conhecimentos matemáticos e geométricos utilizados nas estações, para que possam ter 

significado para os alunos. Assim, essa participante comentou que “depois que todos fazem a 

trilha, o conteúdo deve ser exposto de forma a ir dando umas pinceladas nos conceitos e, em 

seguida, eles fazem um relatório”. Complementando a sua resposta, essa entrevistada 

justificou que é importante que os alunos: 

(...) comentem sobre a sua experiência sobre como eles perceberam o 

conhecimento matemático e geométrico em todo o seu caminhar e, depois, 

fazer uma roda e conversa ou um relato em grupos e em círculo para 

comentar sobre essas experiências, mostrando conexões com os conteúdos 

escolares. 

 

Em seguida, essa participante comentou sobre como os costumes, comportamentos e 

conhecimentos matemáticos e geométricos da comunidade na qual escola está inserida podem 

ser respeitados e valorizados por meio da elaboração e promoção de atividades curriculares. 

Desse modo, essa entrevistada argumentou que “pensando em um evento, uma coisa que eu 

acho muito bacana é que os alunos têm todo um olhar sobre as práticas muito próximas, pois 

utilizam esses conhecimentos todo dia, por exemplo, eu tive alguns alunos que mexiam com 

plantações”. 

Assim, essa entrevistada complementou a sua resposta com outro exemplo ao sugerir a 

realização de um evento que poderia ser promovido nas escolas com o objetivo de promover 

os saberes que são adquiridos de geração em geração: 

Lembro da conexão com o pessoal que corta cabelo. Tinha um menino de 16 

anos que cortava cabelo muito bem e dizia que ele aprendeu com o pai, ou 

seja, uma prática que foi passada de geração em geração. Então, esses 

conhecimentos poderiam ser valorizados, talvez, em uma Mostra ou Feira da 

Matemática. Eu acho legal envolver todas as turmas para realizar uma feira 

em que os alunos relacionem os saberes da comunidade com alguma 

atividade que eles praticam com a matemática ou com a geometria. Em 

geral, as escolas estaduais têm levando os conhecimentos da comunidade 

para dentro da escola, visando a valorização do conhecimento dos alunos, da 

família e da comunidade. 

 

Finalizando a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora solicitou que essa 

entrevistada comentasse sobre como a Modelagem, a Etnomatemática e a Etnomodelagem 

podem se relacionar com a realização de trilhas de matemática. Assim, essa participante 

respondeu que: 

Eu começaria com a contextualização e, assim, eu entraria com a questão da 

Etnomatemática para mostrar a sua dimensão histórica. Essa seria a base do 

ensino da trilha. Depois que os alunos participassem das trilhas, eles 

começariam a visualizar as conexões com a matemática acadêmica. Então, 

os professores utilizariam a Modelagem Matemática por meio de um 

exemplo do cotidiano para fazer a modelação desse problema. Então, 
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surgiria a Etnomodelagem, que são as práticas das comunidades que são 

modeladas nos processos da Modelagem. 

 

Após esse comentário final, a professora-pesquisadora agradeceu a participação dessa 

participante nessa entrevista. Contudo, é importante ressaltar que as anotações registradas no 

diário de campo da professora-pesquisadora mostram que os comentários dessa participante 

revelam a sua identificação com relação à realização de Trilhas de Matemática, cujo 

envolvimento se originou quando cursou uma disciplina de Etnomatemática. 

 

3.3.2.3. Apresentação e Análise dos Dados da Entrevista Semiestruturada com o 

Participante M5 

 

Essa entrevista semiestruturada foi conduzida remotamente, por meio do GoogleMeet, 

no dia 23 de setembro de 2020, das 19h às 20h e 30min, com o participante M5, ex-aluno da 

disciplina de Etnomatemática, cujo dia e horário foram previamente combinados via e-mail. 

Após a realização dessa entrevista, a professora-pesquisadora transcreveu a sua gravação, 

enviando-a, posteriormente, por e-mail, para que esse entrevistado validasse a transcrição das 

respostas dadas anteriormente. 

Esse participante tem 38 anos, é natural da cidade de Belo Horizonte, concluiu o curso 

de Licenciatura em Matemática em 2006 e possui especialização na área de Tecnologia em 

Educação Matemática, concluída em 2013. Em 2018, concluiu o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática e, atualmente, é doutorando em Educação com ênfase em História da 

Educação. Esse entrevistado também informou que leciona há 15 anos na Educação Básica 

em escolas da rede pública e privada. 

Iniciando essa entrevista, esse entrevistado comentou sobre o seu entendimento com 

relação à Etnomatemática. Nesse sentido, esse participante respondeu que: 

(...) quando se fala em Etnomatemática, as primeiras pessoas que a gente se 

recorda, pelo menos para mim, são Ubiratan D’Ambrosio, Milton Rosa e 

Daniel Orey, que tratam de forma mais evidente a Etnomatemática para mim 

e que abriram a porta para meus trabalhos. 

 

Assim, esse entrevistado também se recordou de umas das falas do professor Ubiratan 

D’ Ambrosio ao afirmar que: 

Ubiratan fala que o objetivo maior é dar sentido aos diferentes modos de 

saber e fazer de diferentes culturas e reconhecer como e porque os grupos de 

indivíduos organizados como família, comunidade, profissões e tribos 

executam as práticas da natureza da matemática. Isso para mim teve um 

sentido muito grande nos meus estudos, que é conhecer a cultura matemática 
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de uma maneira mais empírica, porque o Descartes com a ciência e com todo 

o método dele, definiu o que era conhecimento da academia e o que não era, 

deixando de fora uma gama de conhecimentos da sociedade que não estava 

no meio acadêmico. Então, essa matemática que a gente acaba abordando 

em nossos trabalhos é que constitui a Etnomatemática, que é o saber da 

matemática de uma forma empírica. Contudo, o conhecimento popular não é 

valorizado pela academia, então, Milton Rosa, Daniel Orey e Ubiratan 

D’Ambrosio, para mim, são os expoentes que trazem essa cultura popular é 

que acabou despertando em mim esse interesse cultural nas pesquisas. 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora perguntou para o entrevistado sobre o seu 

entendimento com relação à Modelagem Matemática, que respondeu: 

(...) eu vou te explicar de uma maneira mais prática, eu vou falar primeiro 

sobre a Etnomodelagem que é o que a gente mais vê nos textos do M11 e do 

M9, que relacionam os procedimentos e práticas matemáticas locais e 

distintas com aquelas que a gente estuda na academia. 

 

Nesse direcionamento, esse participante argumentou que: 

(...) um texto fantástico que M11 e M9 trazem para gente é sobre a 

Etnomodelagem do cesto de café, de um grupo de cafeicultores em São 

Paulo, que utilizam os seus saberes populares para confeccionarem um 

balaio de café de 60 litros. M11 e M9 trazem a Matemática com a 

Modelagem para justamente comparar com as medidas que eram utilizadas 

pelos agricultores de café. Esses pesquisadores conseguem mostrar que os 

saberes populares cafeicultores se aproximam dos saberes matemáticos 

escolares. Então, a etnomodelagem trouxe um significado para mim que é 

saber utilizar o conhecimento matemático da academia com cálculos 

complexos utilizados por aquela população que não tinha acesso à 

Matemática escolar. Contudo, com os saberes do dia-a-dia e do cotidiano, 

essas pessoas conseguem aproximar esses saberes matemáticos. 

 

Em seguida, esse participante comentou especificamente sobre o significado da 

Etnomodelagem ao afirmar que esse campo de investigação “está relacionado com os 

aspectos socioculturais de diferentes grupos culturais que estão inseridos nos procedimentos 

da Modelagem Matemática”. 

Esse entrevistado também se recordou de uma situação que ocorreu em 2016, sobre o 

aumento das passagens de ônibus em Ouro Preto, que pode ser modelado de acordo com o 

contexto sociocultural da época ao afirmar que “você me trouxe na memória um problema 

que teve em Ouro Preto em 2016 sobre o aumento das passagens de ônibus. M11 e M9 

trabalharam com os seus alunos utilizando a Modelagem Matemática naquele contexto 

sociocultural. Eu achei fantástica essa ideia”. 

Continuando com a condução dessa entrevista, esse entrevistado comentou que, em 

sua prática docente como professor de Matemática, percebeu que os seus alunos utilizam os 

conhecimentos tácitos para resolver situações-problema cotidianas. Assim, esse participante 
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respondeu que a “escola acaba sendo um lugar muito limitador da utilização dos 

conhecimentos tácitos dos alunos”. Dessa maneira, complementou a sua resposta ao declarar 

que: 

(...) a gente acaba provocando nos alunos em algumas questões, e uma delas 

que eu tive foi antes de fazer o mestrado que foi justamente a utilização da 

geometria espacial nas aulas de geometria que lecionei para meus alunos e 

algo que esses alunos trouxeram é, por exemplo, do caso emblemático de 

uma garota que a família dela era de pintores, trabalhavam nas belas artes, e 

ela não conseguia identificar as figuras espaciais, então eu achei aquilo tão 

impressionante...Como uma garota que trabalha com arte não consegue 

enxergar a tridimensionalidade das imagens, isso foi uma das coisas que me 

deu o start para poder fazer o trabalho e foi em uma época que eu estava 

cursando Etnomatemática com M11 e M9, lá em Ouro Preto, então, eu vejo 

que os alunos possuem muitos conhecimentos tácitos em seus cotidianos, 

mas pelo fato da escola possuir um cronograma, estar engessada, nos termos 

que apresentar um cronograma muita das vezes muito fechado da 

matemática nós não conseguimos trabalhar esse lado...É um desafio para 

nós, então os textos do M11 e do M9 eles nos convidam a sair dessa zona de 

conforto que é só despejar conteúdo nos alunos. 

 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora comentou que “muitas vezes acontece que 

a escola impõe a matemática acadêmica e não deixa acontecer o dinamismo cultural entre o 

conhecimento tácito dos estudantes com o conteúdo que deve ser cumprido” enquanto esse 

participante afirmou que “Verdade, pois existe uma mudança gradual em que a escola vem 

desempenhando. Claro que o conteúdo é muito importante, mas aos pouquinhos com as 

formações que nós vamos tendo aí nós vamos conseguindo ter essas mudanças”. 

Nessa perspectiva, a professora-pesquisadora perguntou: “Em qual sentido essas 

mudanças podem ocorrer, como por exemplo, em eventos promovidos pela escola ou nas 

aulas do entrevistado”. Dessa maneira, esse participante afirmou que “nas escolas em que já 

trabalhei têm as feiras de ciências e, então, é nesse momento que conseguimos trabalhar ao 

longo do ano algo diferenciado com os alunos. Então, essas feiras são como um gatilho para 

eu tirar esses alunos das aulas teóricas”. 

Durante a condução dessa entrevista, esse entrevistado explicou como utiliza o 

cotidiano e o contexto sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades curriculares 

propostas em sala de aula, visando torna-las mais dinâmicas e contextualizadas. Então, esse 

entrevistado respondeu que a: 

(...) gente precisa ter um olhar diferenciado e ouvir muito atento as questões 

dos nossos alunos, principalmente, em qual ambiente sociocultural eles estão 

envolvidos, por exemplo, eu já trabalhei em escolas públicas e particulares e 

você tem que ter essa atenção diferenciada. 

 

Nesse contexto, esse entrevistado exemplificou sua resposta ao comentar que: 
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(...) por exemplo, na escolar particular, você tem alunos que conhecem o 

Louvre [museu em Paris], que viajam com os pais pelo mundo, então, você 

tem a possibilidade de explorar algumas coisas diferenciadas, ao passo que, 

na escola pública, apesar de que os alunos que não frequentem esses lugares, 

não significa que você não consiga aproveitar a realidade deles para 

desenvolver tarefas diferenciadas. Nesses dois ambientes socioculturais 

diferenciados nós podemos explorar atividades de geometria espacial na 

própria escola que é um ambiente para poder explorar esses conteúdos com 

os alunos. Às vezes, um pai de aluno é pedreiro, do outro é engenheiro, do 

outro é mestre de obras, então, quando você traz atividades que são mais 

concretas para os alunos você pode ter certeza que a maioria dos alunos 

ficam interessados nas aulas. 

 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora solicitou que o entrevistado expusesse algum 

exemplo de atividade que propôs anteriormente para os alunos em suas aulas. Assim, esse o 

participante exemplificou que: 

(...) com as pinturas do século XIX, os alunos conseguem identificar 

algumas questões sobre ilusão de ótica para a constituição dos conteúdos da 

matemática e da geometria espacial nas obras de artes. Então, você trabalha 

primeiramente com geometria plana e espacial utilizando os espaços 

escolares. Assim, essas matérias são muito mais enriquecedoras quando você 

leva os alunos para fora da sala de aula para que eles identifiquem retas 

paralelas, retas perpendiculares, ângulos, proporções, simetrias, então, 

primeiro se trabalha dentro do próprio ambiente escolar e, depois, se 

extrapola também para fora da escola. 

 

Após a explicação sobre a sua prática docente e o vínculo com os diferentes contextos 

culturais de seus estudantes, esse participante comentou sobre as orientações dadas com 

relação à realização de atividades desenvolvidas fora da escola, como, por exemplo, as Trilhas 

de Matemática. Então, esse entrevistado informou que: 

(...) um exemplo clássico é a Trilha de Matemática que o M9 e o M11 

desenvolvem em Ouro preto. Essa trilha é um gatilho para gente explorar 

inúmeras coisas em uma cidade, por exemplo, em cidades históricas, no meu 

caso, eu trabalhei com as pinturas, mas você pode trabalhar com arquitetura 

das igrejas e a angulação das ruas da cidade de Ouro Preto. 

 

Nesse sentido, esse entrevistado afirmou que as possíveis orientações que podem ser 

informadas para os alunos são: 

(...) se você vai fazer uma visita a uma cidade você pode trabalhar com o 

professor de história para estudar o seu contexto histórico e nós como 

professores de matemática trabalharemos as questões de geometria. Por 

exemplo, a visita que fiz a Ouro Preto foi guiada reconhecer e explorar 

algumas questões da Matemática naquele espaço. Você tem que trabalhar 

com os alunos os conceitos de geometria plana e espacial. A gente pensa que 

tem que trabalhar todo o conteúdo de matemática para ir nesses locais, mas 

existem visitas guiadas com os alunos para identificar esses conceitos. A 

trilha pode ser realizada fora da sala de aula, dentro da própria escola para 

reconhecer a sua arquitetura. Nós limitamos muito o conhecimento dos 
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alunos, mas eles identificam com facilidade os conhecimentos teóricos 

quando são aplicados na prática. 

 

Prosseguindo com a entrevista, a professora-pesquisadora solicitou que o entrevistado 

comentasse como contextualiza os conteúdos matemáticos e/ou geométricos que os alunos 

podem encontrar nas atividades realizadas em uma Trilha de Matemática, como, por exemplo, 

nos monumentos, nas construções e nos elementos e/ou objetos mais característicos de sua 

cidade. Assim, esse entrevistado respondeu que o “gatilho para eu construir a minha 

dissertação de Mestrado estava relacionado com as atividades da trilha de matemática que 

participei na disciplina de Etnomatemática. Eu achei fantástico! ”. Em seguida, esse 

participante esclareceu que: 

As trilhas, pelo menos para mim, construíram um gatilho para a minha 

pesquisa, pois mostraram muitos monumentos de Ouro Preto, que eram 

recorrentes de visitas que eu fazia na cidade. Quando era criança, eu era 

tomado de pânico por visitar aqueles locais em que as imagens mexem os 

olhos! Aquelas imagens no interior das igrejas mexem os olhos quando a 

gente anda. É uma ilusão de ótica. 

 

Assim, esse entrevistado comentou que teve a oportunidade de esclarecer as suas 

dúvidas sobre a ilusão de ótica que acontece nas pinturas das igrejas de Ouro Preto quando 

cursou a disciplina de Etnomatemática, pois tinha uma aluna com dificuldades em percepção 

em tridimensionalidades, comentando que: 

(...) quando me tornei professor de Matemática, eu me deparei com uma 

aluna que era uma artista que não sabia fazer uma leitura espacial daquilo 

que pintava e, nesse momento, eu estava fazendo a disciplina de 

Etnomatemática, que me ajudou a entender essa situação. 

 

Nesse direcionamento, esse participante afirmou que: 

Essa situação me levou a perguntar: -Porque os olhos na pintura da igreja de 

São Francisco se mexem? Vocês sabem me dizer alguma coisa matemática? 

M11 e M9 responderam: -É uma noção de ilusão de ótica e tem muito 

conhecimento matemático avançado por trás disso. Aí, eu percebi que dava 

para constituir uma pergunta de e investigação de mestrado e eles me 

incentivaram a trabalhar com essa temática. Então, dessa pergunta e desse 

medo infantil nasceu o meu trabalho de investigação que era visitar a parte 

interna dessas igrejas e conhecer um pouco mais a respeito dessas pinturas e 

por que os olhos das imagens mexem e, assim, consegui responder a essa 

pergunta de investigação. A ilusão de ótica se constitui uma técnica 

matemática que era empregada pelos artistas e escritores no século XIX em 

Ouro Preto e outras cidades mineiras. Esses conhecimentos chegaram no 

Brasil no pós-renascimento, sendo que tem uma série de técnicas que foram 

desenvolvidas por escritores. É importante ressaltar que esse conhecimento 

matemático é empírico e acadêmico, que se constituiu nesse leque de saberes 

acadêmicos e do contar popular que eu abordo em minha dissertação. Então, 

temos a matemática presente que se relaciona com o saber/fazer dessas 
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culturas locais de Ouro Preto por ser uma cidade que viveu a prosperidade 

aurífera e que teve uma injeção de investimento para que esses pintores 

recebessem encomendas das igrejas. Assim, fazer uma visita no contexto da 

trilha de matemática pode levar os alunos no interior das igrejas e mostrar as 

pinturas para que eles possam fazer uma leitura matemática dessas obras de 

arte e, então, os alunos podem fazer uma análise matemática dessas pinturas 

e pegar esse conhecimento empírico dos pintores e o saber acadêmico para 

fazer uma análise de qualquer pintura que usam a ilusão de ótica do mundo. 

Assim, essa trilha matemática foi elaborada para os alunos fazerem uma 

visita nas igrejas para entender o conhecimento prévio do Barroco mineiro, 

da geometria plana e espacial e da perspectiva, que era a técnica utilizada 

pelos pintores. 

 

Assim sendo, a professora-pesquisadora perguntou para o entrevistado como foram as 

orientações que os alunos receberam com o objetivo de manterem o foco no percurso da trilha 

e nas observações necessárias para realização da atividade proposta. Então, esse entrevistado 

informou que: 

Eu fiz uma estratégia que foi a seguinte: como nós fomos com turmas de 

Ensino Médio e turmas do final do Ensino Fundamental, nós dividimos a 

turma em dois grupos: um grupo de alunos comigo e com o professor de 

história. Primeiramente, eles receberam as orientações de história e, 

posteriormente, o outro grupo recebia as orientações de matemática. Então, 

eu dividia a turma para conquistar os alunos, pois um grupo menor chama 

mais atenção. Eu criei um mapa que os alunos recebiam previamente. Esse 

mapa tinha um roteiro para ler e anotar as informações que eles iriam 

encontrar na cidade. Assim, esse roteiro com esse mapinha agregaram e 

facilitaram a minha vida. Para que os alunos não se distraíssem, eles tinham 

que anotar as informações. Eles teriam que voltar para casa com esse roteiro 

pronto, porque eles seriam avaliados, eu não tive problema com isso porque 

todos entregaram e eu achei muito interessante. Esse roteiro foi feito com 

objetivo não só de orientar, mas também para avaliar a visita do aluno. Esse 

roteiro foi o norte para que eu pudesse criar o aplicativo que foi feito ao final 

da minha dissertação, porque foi nele que eu consegui identificar quais 

atividades os alunos tiveram mais interesse e que geraram mais debate em 

sala de aula depois de visita realizada para inserir o aplicativo. 

 

Então, esse entrevistado comentou sobre as atividades realizadas em sala de aula após 

a condução de atividade fora da escola, como, por exemplo, as trilhas de matemática, para que 

tivessem um significado histórico/pedagógico para os alunos. Nesse direcionamento, esse 

participante argumentou que: 

O que eu fiz foi estabelecer esse link da visita e explorar com mais 

complexidade as questões geometria espacial porque trouxe mais significado 

para os alunos, pois aquilo que estava sendo ensinado lá na teoria, de uma 

maneira mais simples, eles viram como funcionava na prática durante a 

visita e na pós-visita. 

 

Dessa maneira, esse entrevistado complementou a sua resposta sobre as conexões que 

realizou com seus alunos após a finalização da atividade fora da sala de aula ao informar que: 
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Eu consegui trazer maior complexidade das questões matemáticas e da 

geometria não euclidiana, por exemplo, eles me questionaram porque que na 

igreja tinha duas retas que eram paralelas, mas em um dado momento elas se 

cruzaram, então, eu trouxe informações que extrapolaram as questões de 

conteúdo da série específica que era geometria não euclidiana. Isso foi em 

um ano que eu trabalhei as questões do roteiro, posteriormente, com o 

aplicativo já desenvolvido e, assim, eu consegui trabalhar com os alunos as 

questões em um quiz que tinha várias questões envolvendo geometria plana 

e espacial dentro do aplicativo e estabelecimento um ranque entre eles. 

Então, esse fato gerou uma gamificação com questões mais complexas de 

geometria espacial e eles demonstraram interesse nas questões históricas. 

Isso para mim foi muito relevante porque a gente acaba fazendo o roteiro e o 

mapa para despertar novas possibilidades. Como eu trabalhei com o 

professor de história, os alunos trouxeram para nas aulas, o Barroco, por 

exemplo, as questões envolvendo as pinturas no plano da matemática que o 

professor de história não sabia. Em contrapartida, eu me interessei muito 

pelas questões históricas do barroco e especificamente de Ouro Preto que eu 

trabalhei com os alunos, então, isso para mim foi uma das maiores 

relevâncias que eu tive do trabalho para executar essas atividades que 

desenvolvem esses conhecimentos. 

 

Sobre à comunidade na qual a escola está inserida, a professora-pesquisadora 

perguntou para esse entrevistado sobre como os conhecimentos locais podem ser utilizados na 

elaboração e promoção de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a cultura 

local. Desse modo, esse entrevistado afirmou que: 

Eu me lembro que nos anos que eu estava cursando Etnomatemática, eu tive 

uma experiência que era para dar aula para alunos da Periferia de Belo 

Horizonte e a grande maioria deles era filhos de pessoas que trabalhavam em 

canteiros de obras, então, li uns textos que falavam de atividades que 

envolviam o contexto social de uma determinada comunidade. Assim, decidi 

trabalhar algumas questões que envolviam medidas e geometria, que 

envolviam o ambiente daquele grupo de alunos que eram filhos de pedreiros 

e de mestre de obras. 

 

Nesse direcionamento, esse entrevistado exemplificou como realizou a atividade que 

envolvia o contexto sociocultural de seus alunos ao afirmar que o: 

(...) que a gente fez foi ir para o canteiro de obras do pai de um garoto, isso 

trouxe um significado, primeiro, para mim como professor, que é valorizar 

uma pessoa fora da Comunidade [escolar] e você dar voz a essa pessoa para 

dialogar com o meio escolar, com o saber que ela possui e, então, os alunos 

tiveram a oportunidade de saber como é realizado as atividades de um 

pedreiro, no canteiro de obras, sobre questões de medidas, questões de 

ângulos, questões de assentamento de piso, questões de estruturas e, então, 

quando você faz isso, você não só empodera a pessoa que está ali podendo 

passar os conhecimentos que ela sabe, que no caso era para o filho dele e 

para os outros alunos, bem como você acaba trazendo um diálogo que foi 

negligenciado por muito tempo pela academia, que é sobre esse saber 

popular com esses saberes da escola. Então, em muitas situações eu percebi 

que o pedreiro sabia uma matemática prática que nós desconhecemos, por 

exemplo, os cálculos de uma maneira completamente diferente e que, na 



205 

 

 

 

verdade, acabou com os resultados combinando com os mesmos valores que 

os nossos feitos de forma teórica, então, esse aprendizado foi muito 

interessante. 

 
Finalizando essa entrevista, a professora-pesquisadora convidou esse entrevistado para 

comentar sobre como a Modelagem, a Etnomatemática e a Etnomodelagem podem se 

relacionar com a realização de trilhas de matemática. Nessa perspectiva, esse entrevistado 

afirmou que: 

Eu não trabalho diretamente com as 3 teorias simultaneamente. Os trabalhos 

do M11 e do M9 convergem para trabalhar de maneira mais ampla com essas 

três terminologias, mas pelo que a gente conhece dos trabalhos deles, com 

certeza elas se entrelaçam, eu trabalhei mais a questão da Etnomatemática, 

especificamente, na trilha. Teoricamente, eu não conseguiria formular uma 

base para essa pergunta. 

 
Após essa explicação, a professora-pesquisadora agradeceu a participação desse 

participante nessa entrevista. Contudo, é importante evidenciar que as anotações registradas 

no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que as argumentações desse 

entrevistado mostram a relevância de sua experiência com relação ao desenvolvimento de 

trilhas de matemática em sua pesquisa no mestrado e, também, com as atividades extraclasse 

vivenciadas por seus alunos, bem como a valorização dos conhecimentos socioculturais da 

comunidade escolar. 

Finalizando a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas conduzidas 

com os ex-alunos participantes M1, F2 e M5, apresentam-se, a seguir, os códigos preliminares 

que emergiram durante a realização da codificação aberta, bem como as categorias 

conceituais que foram identificadas durante o desenvolvimento da codificação axial. 

 

3.3.2.4. Codificação Aberta dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas dos 

Ex-Alunos da Disciplina de Etnomatemática 

 

O quadro 24 mostra os códigos preliminares identificados no processo de codificação 

aberta realizada com relação à análise dos dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas 

conduzida com os participantes M1, F2 e M5, ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, 

durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 
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Quadro 24: Codificação aberta das respostas dadas pelos ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática durante a condução das entrevistas semiestruturadas 
Dados Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Respostas do ex-aluno participante M1 
(1) Conhecimento ético 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Atividades extraclasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Matematização das 

situações cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Interesse e motivação pela 

Matemática 

 

 

 

 

Explique o que você entende por Etnomatemática. 

Essa definição tem diversos olhares (44), que está associado com 

o cotidiano do aluno e do ser humano em geral (5). Então, 

seriam técnicas diferenciadas (20) e possíveis de um 

determinado conceito matemático (1) que é utilizado com 

diferentes técnicas (13), buscando valorizar a matemática dos 

alunos, das pessoas e o seu conhecimento tácito (7). 

Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

A modelagem matemática é uma área um pouco mais distante 

para mim (34), mas seria você olhar um acontecimento na 

natureza e tentar descrever esse fenômeno (36), fazer um modelo 

através de um conceito matemático (32) e descrever aquele 

fenômeno através da Matemática (41). 

Explique o que você entende por Etnomodelagem. 

Seria a junção da Etnomatemática (35) com a Modelagem 

Matemática (36) e, assim, não ter um olhar matemático puro 

(33), ou seja, não olhar apenas para a matemática tradicional (1), 

mas buscar práticas cotidianas (7), juntar esses modelos de 

investigação para traduzir o cotidiano em si (40), não buscar 

coisas abstratas mas buscar modelos do cotidiano dos alunos 

(32) para que eles possam resolver essas situações (41). 

Em sua prática como professor de Matemática você percebe que 

seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolverem 

problemas matemáticos? 

Quando os alunos trabalham com números decimais (13), eles 

pensam em dinheiro e em compras (33) e também quando 

estudam sobre os números inteiros, eles pensam nos números 

negativos (8), por exemplo, se você compra um produto que 

custa 3 reais e você têm 2 reais, o que vai acontecer? (3). Você 

vai ficar devendo ou você vai conseguir pagar tudo? (13). Outra 

situação está relacionada com a geometria (8) de algumas figuras 

dos prédios e algumas placas de trânsito (41) que os alunos 

conseguem associar com a Matemática (5). 

Explique se em suas aulas você utiliza o cotidiano e o contexto 

sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades 

curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais 

dinâmicas. 

Dependendo do conteúdo matemático (8) dá para utilizar o 

cotidiano dos alunos (16), mas outros conteúdos basicamente são 

mais abstratos (10), sendo a Matemática ainda algo distante dos 

alunos (1). Em relação, por exemplo, de trabalhar com dinheiro 

(3) e os números decimais (8) eu costumo trabalhar com os 

alunos por meio de alguns probleminhas (13) do contexto deles 

(41), dando nomes de comércio que eles conhecem (5) e cito 

também o nome de alunos e de conhecidos (13), que parece ser 

uma coisa simples, mas eu percebo que eles se sentem 

importantes e isso acaba motivando eles (4). 
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Explique como seriam as orientações que você discutiria com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade fora da escola, como, 

por exemplo, uma trilha de matemática. 

 

 

 

 

(5) Conexão da Matemática 

com o cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Interdisciplinaridade da 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Valorização dos 

conhecimentos matemáticos 

êmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Conteúdos Matemáticos e 

geométricos 

 

 

Primeiramente, como regra da escola, tenho que pedir (28) 

autorização dos pais por escrito (31) e perguntar o interesse 

deles (31) e, então, a partir do momento que ele está habilitado a 

poder fazer uma trilha, a primeira coisa é a questão do 

comportamento (30), uma vez que se os alunos não cumprirem 

as regras sugeridas (12) não teriam uma segunda oportunidade 

(30), pelo menos a priori. Então, após isso, seguir nos lugares 

combinados (12) para os alunos não dispersarem (13). Às vezes, 

a escola em que eu trabalho costuma levar os alunos em algum 

evento (31), por exemplo, no Circo na cidade, nos rodeios e em 

algumas feiras na praça (26). Então, a escola costuma levar eles 

nesses eventos (26) e, assim, eles ficam em fila (30) tipo 

caminho da roça para entrar nesses lugares (23). Agora, 

considerando que já estamos no evento (26), é pedido que os 

alunos observem cada lugar (13), os detalhes de cada estação e o 

porquê que estão ali (2), pois não é simplesmente sair da escola 

por uma simples diversão (2), mas aproveitar que estamos fora e 

aprender e, após o retorno, pedir um resumo (24) de cada aluno 

descrevendo o que foi observado (11). 

Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos 

e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser 

encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou 

objetos mais característicos de sua cidade. 

Poderia conversar com os alunos dentro da escola (12) e depois 

dar continuidade, por exemplo, poderia passar (28) slides no 

datashow (39) para mostrar um pequeno vídeo do que poderia 

ser feito lá fora (2) ou alguns lugares em que já fizeram algo 

parecido (5). Então, para ter uma noção de não chegar de 

surpresa lá fora da escola (2) ou nos pontos que poderiam ser as 

paradas das trilhas (13). E, estando em cada parada, deixaria um 

tempo (11) para eles olharem e observarem aleatoriamente os 

monumentos e as construções (13) e, a partir disso, trazer 

algumas indagações sobre aquele ponto que foi observado (3), 

por exemplo, como foi construído (6), quanto tempo têm aquele 

monumento (19) e a partir disso fazer perguntas do tipo qual é a 

importância daquele ponto para a cidade (26) ou para a escola e 

para nós em geral (34), buscando a importância daquilo para 

trazer uma reflexão para eles mesmos (14). E, depois, fazer 

perguntas do tipo se mudou alguma coisa na vida deles (38) e se 

tem alguma influência na família (7). Isso é algo que poderia ser 

discutido com os professores e alunos (12). 

Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por 

exemplo, uma trilha de matemática, explique como essa 

atividade pode ser desenvolvida em sala de aula para que tenha 

significado para os alunos com relação aos conteúdos 

matemáticos e geométricos. 

Partir do que foi observado na trilha (2), pois traz para a sala de 

aula uma discussão (12) sobre a matemática acadêmica (1). 

Então, pode ter algumas divergências e algumas dificuldades 

(40), pois dependendo do lugar que você está pode ter conceitos 
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que não estão de acordo com aquela série (22), por exemplo, às 

vezes, vamos estar com um 6º ano (5) e você tem um conceito 

matemático (8) desenvolvido naquele momento que ainda não 

foi estudado (22), então, teremos que comentar que aquele 

conteúdo será estudado adiante (28) e você pode abordar de 

alguma forma mais simples (13), mas sem desvalorizar o 

conhecimento que trazem (7) relacionados com a questão de 

medidas locais (17) ou com números decimais e irracionais (8). 

Então, é importante pensar desde o início do planejamento (27) 

porque dependendo do lugar que você vai não vai condizer com 

uma determina série (22). Por exemplo, quando realizamos uma 

trilha (2), utilizamos a trena para medir (9) a inclinação da reta 

(8). Assim, o trabalho com as trilhas (2) significa buscar 

atividades mais lúdicas para os alunos (44). 

 

 

 

 

 

(9) Artefato cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Aplicação da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Ação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Interação entre 

professores e alunos 

 

 

 

 

Geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem 

costumes, comportamentos e conhecimentos matemáticos e 

geométricos característicos de sua região. Explique como esses 

conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção 

de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a 

cultura local. 

Normalmente, ao longo do ano a escola desenvolve alguns 

projetos (11) que são expostos para as comunidades (31), 

geralmente, são realizados nas sextas-feiras à noite ou no sábado 

de manhã para atender todos das comunidades escola (39). No 

ano passado (2019) surgiu uma empresa de extração de minério 

aqui na nossa cidade que, até então, não tinha este tipo de 

empresa (5). Esse assunto foi muito polêmico para a comunidade 

(26), sendo discutido em sala de aula (12), por exemplo, sobre 

quais são os impactos que teriam a mineração na cidade (26), 

bem como sobre a questão de recursos que poderiam surgir com 

os empregos (26). Teve também a questão do lucro que poderia 

ser explorado sobre o minério na cidade (3), mas beneficiando 

outras cidades (16). Houve também discussões em relação aos 

problemas de saúde relacionados com a poeira (6). Então, esses 

conteúdos que poderiam surgir ou que já existiam na própria 

comunidade (26) podem ser aproveitados tanto através da 

interdisciplinaridade (6), ou de projetos internos (11), ou até 

mesmo quando tem alguma notícia relacionada com a família 

(17) e, assim, poderíamos ampliar os conteúdos (21) e 

conhecimentos que podem ser trabalhados em salas de aula (44). 

Explique como a Modelagem, a Etnomatemática e a 

Etnomodelagem podem se relacionar com a realização de 

Trilhas de Matemática. 

Inicialmente, temos que ter um propósito (27), então, 

considerando a Etnomatemática (35) estamos pegando algo 

[conteúdos] da própria comunidade (7) e, assim, consideramos, 

por exemplo, o contexto de Ouro Preto (26). Então, iremos 

considerar a cultura local (5), supondo que você irá fazer algo 

para os alunos de Ouro Preto (7), isto é, não é você pegar algo 

matemático que é comum em Belo Horizonte ou talvez algo que 

seja comum lá no Rio Grande do Sul (5), assim, você vai pegar 

primeiro algo que seja do contexto dos alunos (41), do 

conhecimento deles e algo que seja próximo a eles (7). Assim, a 

partir disso, ao observar o que tem de matemática (3), podemos 
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verificar quais são os modelos que podem ser construídos a 

partir dali (32). Desse modo, você já está envolvendo a 

Modelagem Matemática (36) e, então, consequentemente, já vai 

estar entrando com a Etnomodelagem (44). Então, essas 

atividades estarão baseadas tanto teoricamente como também na 

prática (10), pois você busca relacionar essas três teorias e, 

consequentemente, você facilita o aprendizado dos alunos (13) 

através da proposta das Trilhas de Matemática (2). 

 

 

 

 

(13) Estratégias de 

aprendizagem em Matemática 

 

 

 

 

 

 

(14) Relação com a Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Estratégias de resolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Contribuições do 

conhecimento matemático para 

o cotidiano 

 

 

 

 

Respostas da ex-aluna participante F2 

Explique o que você entende por Etnomatemática. 

É uma área que vai estudar as práticas matemáticas que grupos 

culturais que as praticam (35). Dou o exemplo, do grupo cultural 

dos pedreiros que tem práticas que a gente não entende (17), 

pois, talvez, está distante do nosso mundo acadêmico (1), mas 

quando pesquisado ele vai ter toda uma relação com a 

matemática (7). Aí, eu dou um exemplo também de quando 

pesquisei a Educação do Campo (17) sobre quais práticas os 

alunos tinham nas famílias e na comunidade (5). Então, eu 

explico que a Etnomatemática estuda a prática que os membros 

de grupos culturais fazem e praticam ao longo de um tempo 

(35), que pode ser passada de pai para filho (17). 

Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

Modelagem Matemática pega um problema da realidade (36), 

que pode ser da pessoa, do cotidiano (5) ou sobre o carrinho de 

rolimã (42) e, aí, você vai tentar modelar (15) e resolver alguns 

problemas (41). Em seguida, é importante introduzir e analisar 

as etapas dos processos (15), como, por exemplo, a questão de 

como ver o problema (3) e depois passá-lo para a linguagem 

matemática (40) e verificar a sua finalização (32). 

Explique o que você entende por Etnomodelagem. 

A Etnomodelagem é uma área de estudo que vai pegar os 

problemas desses grupos culturais (17) e vai moldá-los (32) na 

tentativa de transcrevê-los (41), mas com a visualização da 

Matemática local (5) e acadêmica (1) para a sua resolução (20), 

analisando-os e pesquisando-os (11). Porque quando você estuda 

o saber cultural (17) você vê muitas práticas matemáticas (5). 

Por exemplo, a minha tia pedia para eu fazer um cálculo de 

como que se vende boi (14). Só que eu não sabia que tem um 

cálculo por trás disso (7). Tem que tirar a metade do quilo do boi 

e depois fazer várias contas (17). Aí, meu pai falou assim: “Tem 

uma conta fácil de fazer” (7). Então, eu pensei como foi que ele 

aprendeu? Bom! A conta que meu pai faz é a mesma que a 

minha tia me falou (44), só que a dela é toda matemática 

enquanto que o meu pai usa uma fórmula própria dele (7). E dá 

certo! Porque que dá certo? A gente não sabe (7). Então, na 

prática dele [pai], talvez, ele aprendeu com o pai dele (17), 

talvez eles modelaram essa prática da própria maneira (32). Mas 

agora, se a gente fosse para analisar (3) poderia entrar em uma 

Etnomodelagem (44) por que seria da prática da cultura deles 

(40). E poderíamos modelar isso (32), bem como compreender 

essa conta (44) por um olhar local (7) e acadêmico (1). 

Em sua prática como professor de Matemática você percebe que 

seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolverem 
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problemas matemáticos?  

 

 

 

(17) Conhecimentos familiares 

e/ou comunitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Valorização dos 

conhecimentos matemáticos e 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Conexão da história com a 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus alunos são instigados (28) para mostrar o próprio 

conhecimento (7) e as próprias práticas matemáticas (7). Uma 

vez relacionei a questão de conjuntos (8) com a fórmula de 

conjuntos (8) e dei o exemplo de pegar Ouro Preto como um 

conjunto e os subconjuntos eram os seus distritos (13). Um aluno 

que brincava muito foi um dos primeiros que falou assim (12): 

“Professora, então nós vamos pegar o tal distrito que está dentro 

de Ouro Preto? ” (5). E ele conseguiu aplicar tudo na teoria (10), 

porque era uma coisa do seu cotidiano e de sua vida (41). Eu 

vejo que quando mais os alunos são instigados (13) mais eles 

trazem esses conhecimentos para a sala de aula (44). 

Explique se em suas aulas você utiliza o cotidiano e o contexto 

sociocultural de seus alunos para elaborar as atividades 

curriculares propostas em sala de aula, visando torná-las mais 

dinâmicas. 

Desde antes de me formar, trabalhei na Escola de Família 

Agrícola, então, exemplifiquei a função com uma máquina de 

fazer garapa (5) com quantas canas podem ser utilizadas para 

fazer um copo de caldo de cana (10). Então, eu começo a 

introduzir (28) a questão do conhecimento dos alunos na sala de 

aula (7). Então eu levo os trabalhos com os cotidianos e os 

saberes próprios (7) deles para inserir o contexto na minha 

prática em sala de aula (41). Um dos conteúdos que eu sempre 

gosto de inserir com as práticas dos alunos (41) é a função (8), 

só que como agora meus alunos não são do campo, então, eu 

tenho que dar outros exemplos de máquinas (3), já que muitos 

deles não conhecem o que é uma máquina para fazer garapa (5), 

pois não é do meio social deles (20), então, eu tenho que pegar 

exemplos que fazem parte do cotidiano deles (41). Tenho 

também a questão dos conjuntos (8) que eu sempre gosto de 

mostrar essa relação com a cidade e os distritos que são os seus 

subconjuntos (13). Eu trabalhei com o sexto ano sobre a questão 

de retas paralelas (8), eu gosto muito das ruas (5), então, até na 

prova eu coloco sobre as ruas (41). Eu dou um print do mapa da 

cidade (13) e, assim, monto a questão sobre as retas (3) para 

explicar que o mapa foi apenas um recorte da reta (5), já que as 

retas são infinitas (8). No ano passado eu trabalhava na 

prefeitura e tive uma proposta para trabalhar com os alunos (12), 

que se chamava “experiências matemáticas” (11), então, o 

conteúdo tem que ser abordado de outras formas (13). Eu dava 

aula para um quinto ano do Ensino Fundamental I (22) e levava 

esses alunos para quadra (2) para estudar sobre a geometria (29). 

E um dia surgiu o assunto do jogo Free Fire e eu nem sabia que 

jogo era esse (42). Mas, os alunos me disseram que para atirar 

no adversário (39) e que era necessário ter um ângulo (1), então, 

eu pensei: “os alunos nem sabem o conceito de ângulo (8), mas 

já o utilizam no jogo” (10). Assim, tentei trazer essa relação que 

os alunos viam naquela prática para complementar a aula (13). 

Nós também fizemos pipas (42), aí, os alunos mais velhos do 

oitavo ano, que tinham mais conhecimentos mostravam as pipas 

para os mais novos (23). Então, a gente trabalhava as formas 

geométricas (29), fomos ao parque (2), soltamos as pipas (12), 
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então, no ano passado foi até bacana trabalhar com essas 

questões já que era um espaço mais multidisciplinar (6) e mais 

aberto para a aula (37), pois era conduzida pelos alunos e a gente 

apenas direcionava eles (44). 

 

 

 

(20) Valorização dos 

conhecimentos éticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Conexão dos 

conhecimentos êmico e ético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Matemática no currículo 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique como seriam as orientações que você discutiria com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade fora da escola, como, 

por exemplo, uma trilha de matemática. 

Então, na prática do parque (2) que tinha alunos de várias idades 

(23), a gente trouxe outros professores para ajudar (28), então, os 

alunos maiores ajudavam os menores (23), pois tinham os alunos 

do 8º, 9º e 5º anos, bem diferentes na idade, os meninos maiores 

tinham uma noção do vento (17) e da construção da pipa (42), 

então eles ajudaram a construir a pipa dos meninos menores 

(23). Então, além da gente falar das regras (30) como o cuidado 

no Parque Ipanema, que tem lagoa, falamos para os alunos 

tomarem cuidado e não pularem e não ficarem perto da água 

(30), também tem a questão de observar e relacionar o que está 

sendo proposto (13), que seria no caso soltar pipa, de observar e 

de aprender com um colega (41). Isso foi bacana, pois os alunos 

mais velhos ensinavam os outros (23). Eu também levei os 

alunos no Parque das Ciências (2) que tem várias coisas, como, 

por exemplo, os planetas e jogos de Matemática como a Torre de 

Hanói (42). Assim, os alunos podem observar e prestar atenção 

com relação à matemática (14) ou a geometria (8). Isso foi bem 

legal (4) porque os alunos construíram (23) os poliedros (29) 

com aquelas cordinhas que são de elástico para amarrar dinheiro 

(39) e acharam muito bacana (4). Então, os alunos foram 

orientados (30) para observarem o que estava sendo exposto, o 

que tinha relação com a Matemática (14) ou a geometria (8) e 

para que pudessem observar essas relações (14). 

Explique se você elaborou um roteiro para realizar a atividade 

fora da sala de aula com seus alunos. 

Sim, pois comentamos para os alunos observarem (13) e depois 

eles têm que fazer comentários (24) a respeito da visita que 

fizeram. Se eu tivesse conduzindo uma trilha (2) eu passaria para 

os alunos um roteiro (24), mas não com tudo pronto, mas com 

alguns tópicos para instigá-los (13) a observarem alguns pontos 

específicos do trajeto (5). 

Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos 

e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser 

encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou 

objetos mais característicos de sua cidade. 

Eu acho que tem que ter um olhar tanto histórico (19) quanto 

geométrico (29), para mostrar como os monumentos e as 

construções foram construídas (5). É importante também mostrar 

como surgiram os monumentos e as obras (19), bem como 

discutir sobre o formato dessas arquiteturas (10). Em uma trilha 

(2) os alunos vão encontrar formas que em sua cidade não 

encontrariam (37) se a gente fosse fazer um passeio em Ouro 

Preto (7). Os alunos daqui vão falar porque os formatos são 

diferentes (9) e que toda construção tem um fundo histórico (19). 

Por isso, a história tem que ser abordada primeiro (19). Então, 

em uma trilha (2) eu falaria um pouco da história primeiro (19) 
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para mostrar porque tem a arte (6). Eu também comentaria sobre 

as muitas formas geométricas (29) e, por fim, traria um pouco da 

geometria e da matemática (16). Então, eu penso que em uma 

trilha (2) deve ser iniciada com uma orientação (30) sobre a 

história (19) e os conteúdos (8) para que quando os alunos 

chegarem no local (2) eles possam relacionar as suas 

observações com o conteúdo (5) matemático que foi abordado 

em sala de aula (1), conseguindo ver a conexão com a matéria 

(21). Assim, eu contextualizaria tanto a parte de matemática (1) 

como a parte histórica (19). 

 

(23) Iteração entre os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

(24) Registro documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) Contribuições de materiais 

concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) Relações com a 

comunidade 

 

 

 

 

Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por 

exemplo, uma trilha de matemática, explique como essa 

atividade pode ser desenvolvida em sala de aula para que tenha 

significado para os alunos com relação aos conteúdos 

matemáticos e geométricos. 

Depois que todos fazem a trilha (2), o conteúdo deve ser exposto 

de forma a ir dando umas pinceladas (11) nos conceitos 

matemáticos e geométricos (8) e, em seguida, eles fazem um 

relatório (24) que contém a sua experiência sobre como eles 

perceberam (21) o conhecimento matemático e geométrico (8) 

em todo o seu caminhar (2) e, depois, fazer uma roda e conversa 

(12) ou um relato em grupos (23) e em círculo para comentar 

sobre essas experiências (39), mostrando conexões com os 

conteúdos escolares (21). 

Geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem 

costumes, comportamentos e conhecimentos matemáticos e 

geométricos característicos de sua região. Explique como esses 

conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção 

de atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a 

cultura local. 

Pensando em um evento (11), uma coisa que eu acho muito 

bacana (4) é que os alunos têm todo um olhar sobre as práticas 

muito próximas (7), pois utilizam esses conhecimentos todo dia 

(17), por exemplo, eu tive alguns alunos que mexiam com 

plantações (7). Lembro da conexão com o pessoal que corta 

cabelo (17). Tinha um menino de 16 anos que cortava cabelo 

muito bem e dizia que ele aprendeu com o pai (7), ou seja, uma 

prática que foi passada de geração em geração (17). Então, esses 

conhecimentos poderiam ser valorizados (7), talvez, em uma 

Mostra ou Feira da Matemática (26). Eu acho legal (4) envolver 

todas as turmas para realizar uma feira (26) em que os alunos 

relacionem os saberes da comunidade (17) com alguma 

atividade que eles praticam com a matemática ou com a 

geometria (21). Em geral, as escolas estaduais têm levando os 

conhecimentos da comunidade para dentro da escola (44), 

visando a valorização do conhecimento dos alunos, da família e 

da comunidade (7). 

Explique como a Modelagem, a Etnomatemática e a 

Etnomodelagem podem se relacionar com a realização de 

Trilhas de Matemática. 

Eu começaria com a contextualização (41) e, assim, eu entraria 

com a questão da Etnomatemática (35) para mostrar a sua 

dimensão histórica (19). Essa seria a base do ensino da trilha (2). 

Depois que os alunos participassem das trilhas (2), eles 
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começariam a visualizar as conexões com a matemática 

acadêmica (21). Então, os professores utilizariam a Modelagem 

Matemática (36) por meio de um exemplo do cotidiano (5) para 

fazer a modelação desse problema (3). Então, surgiria a 

Etnomodelagem (44), que são as práticas das comunidades (17) 

que são modeladas (32) nos processos da Modelagem (36). 

 

 

 

 

 

(27) Tomada de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28) Papel dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) Preferência pelos 

conteúdos de geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas do ex-aluno participante M5 

Explique o que você entende por Etnomatemática. 

Ubiratan fala que o objetivo maior da etnomatemática é dar 

sentido aos diferentes modos de saber e fazer de diferentes 

culturas e reconhecer como e porque os grupos de indivíduos 

organizados como família, comunidade, profissões e tribos 

executam as práticas da natureza da matemática (35). Isso para 

mim teve um sentido muito grande nos meus estudos, que é 

conhecer a cultura matemática de uma maneira mais empírica 

(7), porque o Descartes com a ciência e com todo o método dele, 

definiu o que era conhecimento da academia (20) e o que não era 

acadêmico (7), deixando de fora uma gama de conhecimentos da 

sociedade que não estava no meio acadêmico (17). Então, essa 

matemática que a gente acaba abordando em nossos trabalhos é 

que constitui a Etnomatemática (35), que é o saber da 

matemática de uma forma empírica e local (7). Contudo, o 

conhecimento popular (17) não é valorizado pela academia (1), 

então, Milton Rosa, Daniel Orey e Ubiratan D’Ambrosio, para 

mim, são os expoentes que trazem essa cultura popular (17) e 

que acabou despertando em mim esse interesse culturalmente 

diverso nas pesquisas (37). 

Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

Eu vou te explicar de uma maneira mais prática (34), eu vou 

falar primeiro sobre a Etnomodelagem (44) que é o que a gente 

mais vê nos textos do M11 e do M9, que relacionam os 

procedimentos e práticas matemáticas locais (7) e distintas com 

aquelas que a gente estuda na academia (20). Um texto 

fantástico que o M11 e o M9 trazem para gente é sobre a 

Etnomodelagem do cesto de café, de um grupo de cafeicultores 

em São Paulo, que utilizam os seus saberes populares (17) para 

confeccionarem um balaio de café de 60 litros (10). M11 e M9 

trazem a Etnomatemática com a Modelagem (44) para 

justamente comparar com as medidas (14) que eram utilizadas 

pelos agricultores de café (7). Esses pesquisadores conseguem 

mostrar que os saberes populares (17) dos cafeicultores se 

aproximam dos saberes matemáticos escolares (20). Então, a 

Etnomodelagem (44) trouxe um significado para mim que é 

saber utilizar o conhecimento matemático da academia com 

cálculos complexos (16) utilizados por aquela população (17) 

que não tinha acesso à Matemática escolar (22). Contudo, com 

os saberes do dia-a-dia e do cotidiano (17), essas pessoas 

conseguem aproximar esses saberes matemáticos (44). 

Explique o que você entende por Etnomodelagem. 

A Etnomodelagem (44) está relacionada com os aspectos 

socioculturais de diferentes grupos culturais (17) que estão 

inseridos nos procedimentos da Modelagem Matemática (36). 

Você me trouxe na memória um problema que teve em Ouro 
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Preto em 2016 sobre o aumento das passagens de ônibus (14). 

M11 e M9 trabalharam com os seus alunos (12) utilizando a 

Modelagem Matemática (36) naquele contexto sociocultural 

(21). Eu achei fantástica essa ideia (4). 

 

 

(30) Protocolo comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) Elaboração de modelos 

e/ou etnomodelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33) Pensamento Matemático 

 

Em sua prática como professor de Matemática você percebe que 

seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos para resolverem 

problemas matemáticos? 

A escola acaba sendo um lugar muito limitador (20) da 

utilização dos conhecimentos tácitos dos alunos (7), a gente 

acaba provocando nos alunos em algumas questões (28), e uma 

delas que eu tive foi antes de fazer o mestrado que foi 

justamente a utilização da geometria espacial (29) nas aulas de 

geometria (8) que lecionei para meus alunos (28). Algo que 

esses alunos trouxeram é (12), por exemplo, do caso 

emblemático de uma garota que a família dela era de pintores, 

trabalhavam nas belas artes (17), e ela não conseguia identificar 

as figuras espaciais (8), então eu achei aquilo tão impressionante 

(4). Como uma garota que trabalha com arte não consegue 

enxergar a tridimensionalidade das imagens (17), isso foi uma 

das coisas que me deu o início legal para poder fazer o trabalho 

(4) e foi em uma época que eu estava cursando Etnomatemática 

com M11 e M9, em Ouro Preto, então, eu vejo que os alunos 

possuem muitos conhecimentos tácitos (7) em seus cotidianos 

(5), mas pelo fato da escola possuir um cronograma curricular, 

estar engessada (22), nos termos que apresentar um cronograma, 

muitas vezes, muito fechado da matemática nós não 

conseguimos trabalhar esse lado (28). É um desafio (4), então os 

textos do M11 e do M9 nos convidam a sair dessa zona de 

conforto que é só despejar conteúdo nos alunos para que eles 

adquiram uma formação técnica (34). 

Em qual sentido essas mudanças podem ocorrer, como por 

exemplo, em eventos promovidos pela escola ou nas aulas do 

entrevistado 

Nas escolas em que já trabalhei têm as feiras de ciências (11) e, 

então, é nesse momento que conseguimos trabalhar ao longo do 

ano algo diferenciado com os alunos (6). Então, essas feiras são 

como um gatilho para eu tirar esses alunos das aulas teóricas 

(13). A gente precisa ter um olhar diferenciado e ouvir muito 

atento as questões dos nossos alunos (12), principalmente, em 

qual ambiente sociocultural eles estão envolvidos (17), por 

exemplo, eu já trabalhei em escolas públicas e particulares e 

você tem que ter essa atenção diferenciada (43). Por exemplo, na 

escolar particular, você tem alunos que conhecem o Louvre 

[museu em Paris], que viajam com os pais pelo mundo (37), 

então, você tem a possibilidade de explorar algumas coisas 

diferenciadas (10), ao passo que, na escola pública, apesar de 

que os alunos que não frequentem esses lugares (17), não 

significa que você não consiga aproveitar a realidade deles (7) 

para desenvolver tarefas diferenciadas (39). Nesses dois 

ambientes socioculturais diferenciados (7) nós podemos explorar 

(13) atividades de geometria espacial (29) na própria escola (2) 

que é um ambiente para poder explorar esses conteúdos com os 

alunos (11). Às vezes, um pai de aluno é pedreiro (17), do outro 

é engenheiro (17), do outro é mestre de obras (17), então, 
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quando você traz atividades que são mais concretas (41) para os 

alunos você pode ter certeza que a maioria dos alunos ficam 

interessados nas aulas (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34) Formação técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35) Caracterização do 

Programa Etnomatemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(36) Caracterização da 

Modelagem Matemática 

 

 

 

Exemplo de atividade que propôs anteriormente para os alunos 

em suas aulas. 

Com as pinturas do século XIX (19), os alunos conseguem 

identificar algumas questões sobre ilusão de ótica (6) para a 

constituição dos conteúdos da matemática e da geometria 

espacial (8) nas obras de artes (6). Então, você trabalha 

primeiramente com geometria plana e espacial (29) utilizando os 

espaços escolares (11). Assim, essas matérias são muito mais 

enriquecedoras (13) quando você leva os alunos para fora da sala 

de aula (2) para que eles identifiquem (15) retas paralelas, retas 

perpendiculares, ângulos, proporções, simetrias (8), então, 

primeiro se trabalha dentro do próprio ambiente escolar (11) e, 

depois, se extrapola também para fora da escola (2). 

Explique como seriam as orientações que você discutiria com os 

seus alunos antes de iniciar uma atividade fora da escola, como, 

por exemplo, uma trilha de matemática. 

Um exemplo clássico é a Trilha de Matemática que o M9 e o 

M11 desenvolvem em Ouro Preto (2), que é um gatilho para 

gente explorar (13) inúmeras coisas em uma cidade (5), por 

exemplo, em cidades históricas (19), no meu caso, eu trabalhei 

com as pinturas (6), mas você pode trabalhar com arquitetura das 

igrejas e a angulação das ruas da cidade de Ouro Preto (14). Se 

você vai fazer uma visita a uma cidade (5) você pode trabalhar 

com o professor de história (6) para estudar o seu contexto 

histórico (19) e nós como professores de matemática 

trabalharemos (28) as questões de geometria (29). Por exemplo, 

a visita que fiz a Ouro Preto foi guiada reconhecer e explorar 

algumas questões da Matemática naquele espaço (3). Você tem 

que trabalhar com os alunos os conceitos de geometria plana e 

espacial (29). A gente pensa que tem que trabalhar todo o 

conteúdo de matemática (8) para ir nesses locais, mas existem 

visitas guiadas com os alunos (12) para identificar esses 

conceitos (16). A trilha pode ser realizada fora da sala de aula 

(2), dentro da própria escola para reconhecer a sua arquitetura 

(11). Nós limitamos muito o conhecimento dos alunos (7) que 

identificam com facilidade os conhecimentos teóricos (20) 

quando são aplicados na prática (7). 

Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos 

e/ou geométricos que os alunos podem encontrar nas atividades 

realizadas em uma trilha de matemática, que podem ser 

encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou 

objetos mais característicos de sua cidade. 

O gatilho para eu construir a minha dissertação de Mestrado 

estava relacionado com as atividades da trilha de matemática (2) 

que participei na disciplina de Etnomatemática (17). Eu achei 

fantástico! (4). As trilhas (2), pelo menos para mim, construíram 

um gatilho para a minha pesquisa, pois mostraram muitos 

monumentos (9) de Ouro Preto, que eram recorrentes de visitas 

que eu fazia na cidade (37). Quando era criança, eu era tomado 

de pânico por visitar aqueles locais em que as imagens mexem 

os olhos! (38). Aquelas imagens no interior das igrejas mexem 
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os olhos quando a gente anda (14). É uma ilusão de ótica (8). 

Quando me tornei professor de Matemática, eu me deparei com 

uma aluna que era uma artista (12) que não sabia fazer uma 

leitura espacial daquilo que pintava e (16), nesse momento, eu 

estava fazendo a disciplina de Etnomatemática, que me ajudou a 

entender essa situação (34). Essa situação me levou a perguntar: 

-Porque os olhos na pintura da igreja de São Francisco se 

mexem? (7). Vocês sabem me dizer alguma coisa matemática? 

M11 e M9 responderam (28): -É uma noção de ilusão de ótica 

que tem muito conhecimento matemático avançado (7) por trás 

disso. Aí, eu percebi que dava para constituir uma pergunta de e 

investigação de mestrado e eles me incentivaram a trabalhar com 

essa temática (4). Então, dessa pergunta e desse medo infantil 

nasceu o meu trabalho de investigação que era visitar (2) a parte 

interna dessas igrejas e conhecer um pouco mais a respeito 

dessas pinturas (6) e por que os olhos das imagens mexem (14) 

e, assim, consegui responder a essa pergunta de investigação 

(16). A ilusão de ótica (8) se constitui uma técnica matemática 

que era empregada pelos artistas e escritores no século XIX em 

Ouro Preto e outras cidades mineiras (7). Esses conhecimentos 

chegaram no Brasil no pós-renascimento, sendo que tem uma 

série de técnicas que foram desenvolvidas por escritores (19). É 

importante ressaltar que esse conhecimento matemático é 

empírico e acadêmico (21), que se constituiu nesse leque de 

saberes acadêmicos (20) e do contar popular (7) que eu abordo 

em minha dissertação. Então, temos a matemática presente que 

se relaciona com o saber/fazer dessas culturas locais de Ouro 

Preto (44) por ser uma cidade que viveu a prosperidade aurífera 

e que teve uma injeção de investimento para que esses pintores 

recebessem encomendas das igrejas (19). Assim, fazer uma 

visita no contexto da trilha de matemática (2) pode levar os 

alunos no interior das igrejas e mostrar as pinturas (6) para que 

eles possam fazer uma leitura matemática (5) dessas obras de 

arte e, então, os alunos podem fazer uma análise matemática 

dessas pinturas (3) e pegar esse conhecimento empírico dos 

pintores (7) e o saber acadêmico (1) para fazer uma análise de 

qualquer pintura que usam a ilusão de ótica do mundo (33). 

Assim, essa trilha matemática (2) foi elaborada para os alunos 

fazerem uma visita nas igrejas para entender o conhecimento 

prévio do Barroco mineiro (19), da geometria plana e espacial 

(29) e da perspectiva, que era a técnica utilizada pelos pintores 

(40). 

 

 

 

 

 

 

(37) Pluralidade cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(38) Transcendência 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39) Ferramenta pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40) Tradução de ideias 

Como foi orientação passada para os alunos que você teve, com 

a intenção de nenhum aluno perdesse o foco da atividade, visto 

que geralmente quando os alunos saem da sala de aula muitos 

ficam dispersos. 

Eu fiz uma estratégia que foi a seguinte (13): como nós fomos 

com turmas de Ensino Médio e turmas do final do Ensino 

Fundamental, nós dividimos a turma em dois grupos (23): um 

grupo de alunos comigo (12) e com o professor de história (6). 

Primeiramente, eles receberam as orientações de história (19) e, 

posteriormente, o outro grupo recebia as orientações de 

matemática (30). Então, eu dividia a turma para conquistar os 

alunos (12), pois um grupo menor chama mais atenção (13). Eu 
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criei um mapa que os alunos recebiam previamente (25). Esse 

mapa tinha um roteiro para ler e anotar as informações (24) que 

eles iriam encontrar na cidade (37). Assim, esse roteiro com esse 

mapinha (30) agregaram e facilitaram a minha vida (25). Para 

que os alunos não se distraíssem, eles tinham que anotar as 

informações (24). Eles teriam que voltar para casa com esse 

roteiro pronto (13), porque eles seriam avaliados (12), eu não 

tive problema com isso porque todos entregaram (23) e eu achei 

muito interessante (4). Esse roteiro foi feito com objetivo não só 

de orientar (24), mas também para avaliar a visita do aluno (12). 

Esse roteiro foi o norte para que eu pudesse criar o aplicativo 

que foi feito ao final da minha dissertação (32), porque foi nele 

que eu consegui identificar quais atividades os alunos tiveram 

mais interesse (4) e que geraram mais debate em sala de aula 

(12) depois de visita realizada para inserir o aplicativo (9). 

 

 

 

 

 

 

(41) Contextos ou situações 

problemas que contribuem 

para a conexão da Matemática 

com cotidiano 

 

 

 

 

 

(42) Jogos e brincadeiras de 

rua 

 

 

 

 

 

(43) Desenvolvimento 

intelectual 

 

 

 

 

 

(44) Abordagem dialógica da 

Etnomodelagem 

 

 

 

Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por 

exemplo, uma trilha de matemática, explique como essa 

atividade pode ser desenvolvida em sala de aula para que tenha 

significado histórico/pedagógico para os alunos com relação aos 

conteúdos matemáticos e geométricos. 

O que eu fiz foi estabelecer esse link da visita (2) e explorar (13) 

com mais complexidade as questões geometria espacial (29) 

porque trouxe mais significado para os alunos (3), pois aquilo 

que estava sendo ensinado lá na teoria, de uma maneira mais 

simples, eles viram como funcionava na prática (5) durante a 

visita e na pós-visita (2). Eu consegui trazer maior complexidade 

das questões matemáticas (41) e da geometria não euclidiana 

(20), por exemplo, eles me questionaram porque que na igreja 

tinha duas retas que eram paralelas (5), mas em um dado 

momento elas se cruzaram (41), então, eu trouxe informações 

que extrapolaram as questões de conteúdo da série específica 

(28) que era geometria não euclidiana (29). Isso foi em um ano 

que eu trabalhei as questões do roteiro (25), posteriormente, com 

o aplicativo já desenvolvido e, assim, eu consegui trabalhar com 

os alunos as questões em um quiz (25) que tinha várias questões 

envolvendo geometria plana e espacial (29) dentro do aplicativo 

e estabelecimento um ranque entre eles (23). Então, esse fato 

gerou uma gamificação (42) com questões mais complexas de 

geometria espacial (29) e eles demonstraram interesse (4) nas 

questões históricas (19). Isso para mim foi muito relevante (4) 

porque a gente acaba fazendo o roteiro e o mapa (25) para 

despertar novas possibilidades (4). Como eu trabalhei com o 

professor de história (6), os alunos trouxeram para nas aulas 

(12), o Barroco, por exemplo, as questões envolvendo as 

pinturas no plano da matemática (19) que o professor de história 

não sabia (6). Eu me interessei muito pelas questões históricas 

do barroco e especificamente de Ouro Preto (19) que eu 

trabalhei com os alunos, então, isso para mim foi uma das 

maiores relevâncias que eu tive (4) do trabalho para executar 

essas atividades que desenvolvem esses conhecimentos (44). 

Em geral, a comunidade em que a escola está inserida tem 

costumes, comportamentos e conhecimentos matemáticos e 

geométricos característicos de sua região. Explique como esses 

conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção 
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de atividades que respeitam e valorizam a cultura local. 

Eu me lembro que nos anos que eu estava cursando 

Etnomatemática (34), eu tive uma experiência que era para dar 

aula para alunos da Periferia de Belo Horizonte e a grande 

maioria deles era filhos de pessoas que trabalhavam em canteiros 

de obras (7), então, li uns textos que falavam de atividades que 

envolviam o contexto social de uma determinada comunidade 

(17). Assim, decidi trabalhar algumas questões (41) que 

envolviam medidas e geometria (8), que envolviam o ambiente 

daquele grupo de alunos (5) que eram filhos de pedreiros e de 

mestre de obras (17). O que a gente fez foi ir para o canteiro de 

obras do pai de um garoto (11), isso trouxe um significado, 

primeiro, para mim como professor (28), que é valorizar uma 

pessoa fora da Comunidade [escolar] (26) e você dar voz a essa 

pessoa para dialogar com o meio escolar (44), com o saber que 

ela possui (17) e, então, os alunos tiveram a oportunidade de 

saber como é realizado as atividades de um pedreiro (7), no 

canteiro de obras, sobre questões de medidas, questões de 

ângulos, questões de assentamento de piso, questões de 

estruturas (17) e, então, quando você faz isso, você não só 

empodera a pessoa que está ali (7) podendo passar os 

conhecimentos que ela sabe, que no caso era para o filho dele e 

para os outros alunos (17), bem como você acaba trazendo um 

diálogo que foi negligenciado por muito tempo pela academia 

(44), que é sobre esse saber popular com esses saberes da escola 

(21). Então, em muitas situações eu percebi que o pedreiro sabia 

uma matemática prática que nós desconhecemos (7), por 

exemplo, os cálculos de uma maneira completamente diferente 

(17) e que, na verdade, acabou com os resultados combinando 

com os mesmos valores que os nossos feitos de forma teórica 

(5), então, esse aprendizado foi muito interessante (4). 

Explique como a Modelagem, a Etnomatemática e a 

Etnomodelagem podem se relacionar com a realização de 

Trilhas de Matemática. 

Eu não trabalho diretamente com as 3 teorias simultaneamente 

(34). Os trabalhos do M11 e do M9 convergem para trabalhar de 

maneira mais ampla com essas três terminologias (44), mas pelo 

que a gente conhece dos trabalhos deles, com certeza elas se 

entrelaçam, eu trabalhei mais a questão da Etnomatemática (35), 

especificamente, na trilha (2).  

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da identificação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das entrevistas semiestruturadas com os participantes ex-alunos da 

disciplina de Etnomatemática, a professora-pesquisadora procedeu com a codificação axial 

para determinação das categorias conceituais. 

 



219 

 

 

 

3.3.2.5. Codificação Axial dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas dos 

Ex-Alunos da Disciplina de Etnomatemática 

 

O quadro 25 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas 

conduzida com os participantes M1, F2 e M5, ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, 

durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

Quadro 25: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas dos ex-alunos da 

disciplina de etnomatemática 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

      (2) Atividades extraclasse 

      (4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

(13) Estratégias de aprendizagem em Matemática 

(22) Matemática no currículo escolar 

(23) Interação entre os alunos 

(24) Registro documental 

(25) Contribuição de materiais concretos 

(28) Papel dos professores 

(30) Protocolo comportamental 

(34) Formação técnica  

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

(43) Desenvolvimento intelectual 

Ação Pedagógica das Trilhas 

de Matemática 

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

(14) Relação com a Matemática 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

(20) Valorização dos conhecimentos éticos 

(27) Tomada de decisão 

(29) Preferência pelos conteúdos de geometria 

(33) Pensamento matemático 

(36) Caracterização da Modelagem Matemática 

(39) Ferramenta Pedagógica 

 

 

 

 

Modelagem Matemática 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os 3 (três) participantes desse estudo, ex-alunos da disciplina 

de Etnomatemática, apresenta-se a análise dos dados coletados no grupo focal, que foi 

conduzido com participantes M1, F4, M5 e M7, ex-alunos da disciplina de Etnomatemática 

em conjunto com os pesquisadores M9 e M11 participantes desse estudo. 

 

3.4.      Análise a Apresentação dos Dados Coletados no Grupo Focal 
 

O Grupo Focal foi conduzido por meio do GoogleMeet no dia 21 de outubro de 2020, 

das 18 horas às 20 horas, cujos dia e horário foram previamente combinados com os 

pesquisadores e ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, participantes desse estudo, via e-

mail. 

Todos os participantes foram consultados sobre a permissão da gravação das 

discussões durante a realização do grupo focal para a que a professora-pesquisadora pudesse 

realizar, posteriormente, a transcrição das informações obtidas por meio desse instrumento de 

coleta de dados. 

O principal objetivo do grupo focal foi buscar o entendimento sobre as possíveis 

conexões entre a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Etnomodelagem com relação 

às Trilhas de Matemática, além de compreender como utilizar essas trilhas para a valorização 

dos conhecimentos êmico (local), ético (global) e dialógico (glocal). 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

(9) Artefatos cultural  

(16) Contribuição do conhecimento matemático para o cotidiano 

(17) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(19) Conexão da história com a Matemática 

(26) Relações com a comunidade 

(31) Comunidade escolar 

(35) Caracterização do Programa Etnomatemática 

(37) Pluralidade Cultural 

(38) Transcendência  

 

 

Etnomatemática 

(3) Matematização das situações cotidianas 

(15) Estratégias de resolução 

(21) Conexão dos conhecimentos êmico e ético 

(32) Elaboração de modelos e/ou etnomodelos 

(40) Tradução de ideias 

(41) Contextos ou situações problemas que contribuem para a 

conexão da Matemática com o cotidiano 

(44)  Abordagem dialógica da etnomodelagem 

 

 

 

Etnomodelagem 
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Desse modo, esse Grupo Focal foi realizado com 4 (quatro) ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática, M1, F4, M5 e M7 e, também, com 2 (dois) pesquisadores, M9 e M11. Os ex-

alunos participantes F2 e M3 justificaram as suas ausências por motivos pessoais, no entanto, 

a professora-pesquisadora contatou-os via e-mail perguntando se gostariam de assistir a 

gravação do grupo focal, que havia sido gravado, bem como se desejariam responder às 

questões que foram discutidas nesse grupo. Contudo, somente o ex-aluno participante M11 

retorno essa solicitação de modo positivo e, desse modo, a professora-pesquisadora enviou a 

gravação com as questões para que esse participante assistisse o vídeo e respondesse a 

questões, retornando as suas respostas, posteriormente, por e-mail. 

É importante ressaltar que esse grupo focal foi conduzido no idioma português sem a 

participação dos pesquisadores participantes M13, M15 e M17, que são internacionais e que 

também se comunicam em inglês, além do idioma materno, que são o alemão e o nepalês. No 

entanto, os pesquisadores nacionais M9 e M11 participaram da realização das atividades 

propostas para esse grupo focal. 

Assim, o primeiro questionamento que a professora-pesquisadora propôs para 

discussão entre os participantes foi: Quais as possíveis conexões da Etnomatemática com as 

Trilhas de Matemática. Contudo, com o intuito de encorajar a participação dos ex-alunos 

participantes da disciplina de Etnomatemática, o pesquisador participante M11 esclareceu 

que: 

Hoje eu e o professor M9 estamos aqui como participantes da pesquisa e 

queremos deixá-los bem à vontade para vocês responderem às questões que 

a professora-pesquisadora está colocando e que foram algumas dúvidas que 

surgiram durante a análise dos questionários e das entrevistas que foram 

realizadas anteriormente. Assim, ela poderá captar o que vocês pensam sobre 

esses assuntos ao focar nessas quatro questões. 

 

Assim sendo, a ex-aluna participante F4 comentou sobre as possíveis conexões da 

Etnomatemática com as Trilhas de Matemática afirmando que “eu acho que uma das 

conexões é você tentar aproximar esse espaço escolar com outras culturas” e exemplificou 

comentando que é “como andar pelas ruas e levar os alunos a conhecer outras culturas ou ter 

um contato maior com outras culturas”.  

Nesse sentido, o ex-aluno participante M7 mencionou que “uma das conexões da 

Etnomatemática com as Trilhas de Matemática vai ser o fato do conhecimento tácito desses 

alunos vir à tona no momento que eles estiverem realizando essas trilhas” e complementando 

a sua resposta afirmou que “no momento que eles [alunos] se depararem com uma atividade 

durante a trilha vai surgir saberes que são de comunidades por meio do conhecimento local”. 



222 

 

 

 

Nesse contexto, o ex-aluno participante M5 complementou os comentários dos outros 

participantes mencionando sobre a sua dissertação de mestrado que realizou na cidade de 

Ouro Preto ao afirmar que: 

Eu vi claramente essas questões de Etnomatemática presentes no trabalho 

que desenvolvi e também nas aulas do M9 porque para se falar de 

conhecimento matemático, como, por exemplo, em Ouro Preto, que foi uma 

cidade que eu gostei de analisar, você percebe que tem que ter primeiro o 

conhecimento histórico e como se consolidou aquela cidade. A 

Etnomatemática está presente, pelo menos no olhar que eu tive para Ouro 

Preto, em seu contexto histórico, é a participação dos escravos e das pessoas 

subalternas naquele período colonial de um conhecimento que transitava 

naquela cidade, seja nas construções, seja nas pinturas e que foram 

elaborados nos tetos das igrejas que foi o meu foco de trabalho.  

 

Esse participante complementou a sua resposta ao relacionar as atividades 

matemáticas que podem ser desenvolvidas durante a condução das Trilhas de Matemática, 

comentando que nas: 

(...) Trilhas de Matemática percebemos, por exemplo, inúmeras atividades 

matemáticas que podem ser desenvolvidas estabelecendo uma relação de 

matemática em Ouro Preto com aquelas construções, pois os nossos alunos 

podem construir uma matemática dinâmica nesses espaços e que, muitas 

vezes, não é um conhecimento que você experimenta exclusivamente na 

teoria em sala de aula. Então, é nesse dinamismo que você pode construir 

uma matemática específica da cultura em Ouro Preto, podendo se tornar um 

atrativo para os nossos alunos de uma forma diferenciada de aprendizado. 

 

Nesse direcionamento, o ex-aluno participante M1 comentou que “quando você olha o 

contexto e a cultura dos alunos, a matemática vai se tornar mais interessante, pois não vai ser 

algo avulso desconexo do cotidiano deles”. Para esse participante, as Trilhas de Matemática 

possuem conexões que favorece o aprendizado dos alunos, pois “essas trilhas são importantes 

porque não trabalham com conceitos aleatórios que são distantes do aluno, então, essa 

contextualização sendo buscada através da Etnomatemática traz um significado para esses 

alunos e que pode aproximar mais a sua relação do professor”. 

Nesse contexto, o ex-aluno participante M5 comentou que a “trilha é uma inspiração 

para que possamos construir os conceitos matemáticos em nossos locais de trabalho e nas 

nossas escolas, pois visam um aprendizado diferenciado com base na cultura do nosso aluno” 

e esclareceu esse comentário afirmando que a “trilha realmente nos inspira, pois ela nos 

possibilita ampliar o conhecimento de matemática fora dos espaços escolares, bem como na 

cidade que nós moramos e trabalhamos”. 

Desse modo, o pesquisador M11 ressaltou que havia registrado algumas anotações 

sobre as colocações que os ex-alunos deram para a primeira questão, comentando as trilhas de 
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matemática possibilitam o desenvolvimento do conhecimento de diversas culturas, como, por 

exemplo, em Ouro Preto ou em outras cidades. Assim, esse afirmou que as “trilhas podem ser 

realizadas em outros lugares e que, na realidade, nem precisamos sair da escola para preparar 

uma trilha”. Nesse sentido, esse pesquisador também mencionou que considerou interessante 

quando o ex-aluno participante M5 citou a expressão “Trilhas Etnomatemáticas” e que, 

pensando sobre esse significado, esse pesquisador entendeu que: 

(...) essas trilhas estariam mais relacionadas com conhecimento matemático 

local e podem ser realizadas dentro da própria escola. Assim, os alunos saem 

da sala de aula e exploram o espaço da própria escola. Então, a trilha 

também não fica restrita somente aos espaços fora da escola, mas também se 

estabelecem como ambientes dentro da própria escola. Em meu ponto de 

vista, as trilhas possibilitam o conhecimento matemático de outras culturas, 

pois os alunos entram em contato com outras maneiras de se pensar 

matematicamente, mas não seria somente o pensar matemático, mas também 

poderia estar olhando a trilha com outro modo de pensar, como, por 

exemplo, geográfico, histórico, físico, econômico, político, químico e 

ambiental porque possibilita essa questão interdisciplinar 

 

Nesse direcionamento, o pesquisador M11 também se interessou quando o ex-aluno 

participante M5 comentou sobre o conhecimento histórico que as Trilhas de Matemática 

proporcionam, pois é: 

(...) importante que os alunos conheçam a história do conteúdo matemático 

que vão trabalhar ou da metodologia que vão utilizar porque essa 

contextualização histórica é importante para propiciar uma fundamentação 

para que possamos pensar a Matemática de uma maneira mais ampla e 

holística. 

 

Nesse contexto, outro aspecto discutido pelo pesquisador M11 foi sobre os grupos 

minoritários porque durante a participação nas Trilhas de Matemática podem perceber a 

importância do conhecimento local na construção do conhecimento matemático global, assim 

esse pesquisador afirmou que os: 

(...) membros de grupos minoritários também têm a possibilidade de 

verificar que a construção do conhecimento matemático não é um privilégio 

das elites, nem da classe dominante e nem dos dominadores, então, esses 

membros podem perceber que, por exemplo, essas trilhas possibilitam que, 

nas paradas, os alunos de grupos minoritários percebam a importância do 

conhecimento local na construção do conhecimento matemático global. Por 

outro lado, eu entendo também que essas trilhas em uma perspectiva 

Etnomatemática podem mostrar para os alunos com deficiências, imigrantes 

ou migrantes e com questões de gênero, que a matemática escolar/acadêmica 

também é importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, é essa 

conexão entre os conhecimentos matemáticos escolares com aqueles 

próprios da cultura que buscamos enfatizar. Nesse sentido, a matemática é 

dinâmica porque está em constante transformação, sendo que a trilha da 
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Matemática pode possibilitar o desenvolvimento de um conhecimento 

matemático que não é estudado em sala de aula. 

 

Assim sendo, o pesquisador participante M09 ressaltou o papel dos professores nesse 

processo dialógico, pois o: 

(...) papel dos professores é de mediação desse processo porque visa trazer 

esse conhecimento de fora da escola para dentro da sala de aula, propiciando 

discussões sobre a natureza do conhecimento matemático. Assim, é 

importante que os professores promovam a dinâmica dos encontros culturais, 

ou seja, da cultura escolar com aquela de fora da escola por meio do diálogo 

entre conhecimentos matemáticos distintos. 

 

Nesse sentido, o pesquisador participante M11 comentou sobre a base teórica e 

metodológica das Trilhas de Matemática ao afirmar que: 

É necessário ressaltar que a Trilha de Matemática tem um fundamento 

teórico-metodológico que busca o entendimento e a compreensão do 

conhecimento matemático que está fora das salas de aulas. Desse modo, a 

trilha é uma inspiração para a descoberta e a ampliação do conhecimento 

matemático por meio de sua perspectiva social e cultural. 

De acordo com esse contexto, o pesquisador M9 esclareceu sobre o surgimento dos 

trabalhos e pesquisas relacionados sobre as Trilhas no Brasil, desenvolvidos com o seu 

auxílio, comentando que: 

Eu comecei com as atividades de trilha aqui no Brasil porque uma colega, 

Toliver, estava lançando um filme sobre o trabalho dela em Nova York 

realizado com as Trilhas de Matemática. Então, quando eu estava aqui como 

professor visitante, a prefeitura de Ouro Preto realizou um projeto 

denominado de Museu Aberto para colocar de placas de alumínio com 

informações históricas nos edifícios da cidade. Ao mesmo tempo, a UFOP 

entrou em greve e, como vocês já participaram das trilhas, devem ter 

observado a Escola X, que tinha uma turma que estava fazendo a construção 

dessas placas, mas antes de construírem, eles tinham que pesquisar os 

aspectos históricos. Assim, a professora estava ajudando os alunos a 

melhorarem o Português para que pudessem construir essas pacas. Então, eu 

me lembrei do trabalho da minha amiga em Nova York sobre as trilhas e, 

contatei com a direção da escola para a realização de uma trilha com esses 

alunos. A direção autorizou a realização desse trabalho e começamos a 

coletar dados na frente da escola: um grupo de alunos contabilizou o tempo 

enquanto outro estava contando quantos passageiros entravam e saiam de 

ônibus. Em seguida, voltamos para a escola e começamos a brincar com 

esses números. É interessante notar que muitos alunos continuaram com essa 

atividade de contagem enquanto outros contavam a quantidade de fuscas que 

passavam na rua. Nessa época, estava lecionando uma disciplina de 

Modelagem para alunos do Curso da Especialização, então, eu propus para 

esses alunos que nos encontrássemos no centro da cidade para a realização 

de uma atividade de trilha com os alunos da escola. Então, perguntei: “Por 

que a primeira casa da rua Alvarenga tem o número 7”. As crianças me 

responderam que esse número é devido à distância e, então, um aluno do 

curso da especialização perguntou para essa criança: “Que distância? ”. 

Assim, pegamos um barbante e fomos verificar essa medida e, então, essa 
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atividade possibilitou que estudássemos a história das medidas, pois essas 

casas foram construídas há mais de 300 anos e, naquela época, não se 

utilizava o sistema métrico decimal, pois usavam o sistema de medida 

imperial português. Em seguida, as crianças perguntaram para os alunos da 

universidade: “Quantos paralelepípedos têm na rua Alvarenga?” e quando 

chegamos ao Chafariz da Coluna, eles fizeram a seguinte pergunta: “Quantas 

bolinhas de gude cabem dentro desse monumento”. Foi assim, que 

utilizamos a perspectiva de Toliver para a realização das trilhas de 

matemática. 

 

Desse modo, o pesquisador participante M11 destacou os comentários realizados pelos 

alunos da escola durante a realização dessas trilhas nas primeiras pesquisas realizadas pelo 

pesquisador participante M9 ao mencionarem que “começamos a entender matemática porque 

os números ficaram sendo nossos números”. Nesse sentido esse pesquisador afirmou que: 

Essa fala se refere ao senso de pertencimento, pois quando os alunos 

passavam pela rua, esses números eram apenas números, não tinham 

significado e “Agora são os nossos números”. Então, comento que esses 

alunos começaram a olhar para própria comunidade com outros olhos que 

possibilitaram a verificação de que os contextos: social, cultural, histórico e 

político propiciam que esses alunos percebam as injustiças nessas 

comunidades por meio do conhecimento matemático. Para mim essa é a 

conexão mais forte das Trilhas com a Etnomatemática. 

 

Conforme esse ponto de vista, o ex-aluno participante M3 respondeu que a “trilha da 

matemática pode possibilitar que os conhecimentos etnomatemáticos dos alunos apareçam à 

medida que as atividades da trilha forem acontecendo”. Esse participante também 

complementou a sua resposta ao afirmar que: 

Acredito que as trilhas são uma das melhores maneiras e um dos melhores 

ambientes para que esses conhecimentos matemáticos venham à tona. À 

medida que os alunos veem a utilidade dos conhecimentos que já possuem 

sendo aplicados na trilha, isso pode fazer também que eles fiquem mais 

motivados. 

 

De acordo com essas asserções possibilitaram, a professora-pesquisadora comentou 

que os “alunos ao participarem das Trilhas de Matemática vão observar suas comunidades 

com um olhar de valorização do património sociocultural”. Nesse sentido, o ex-aluno 

participante M1 afirmou que: 

Podemos perceber que através das trilhas os professores podem também sair 

da zona de conforto quando surgem situações inesperadas e, dessa forma, as 

trilhas com base na Etnomatemática necessitam ser muito bem pensadas, 

planejadas e elaboradas, seja em qual for o ambiente em que forem 

executadas. 

 

Compartilhando desse ponto de vista, o pesquisador M09 complementou esse 

comentário ao afirmar que:  
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É isso mesmo, um planejamento prévio de uma trilha de matemática é muito 

importante, bem como o seu planejamento com os alunos, pois eles não 

podem sair para a rua para participar de uma trilha sem que tenham uma 

explicação prévia daquilo que terão que fazer. Então, precisamos de um 

roteiro para explicar para os alunos o que eles terão que observar. 

 

Prosseguindo com a condução desse grupo focal, a professora-pesquisadora perguntou 

para os participantes: Quais são as relações da Modelagem Matemática por meio da 

Etnomatemática que podem contribuir para o desenvolvimento das Trilhas de Matemática 

como uma ação pedagógica? Para responder essa questão, o aluno participante M5 destacou 

que “talvez eu não nomeie o meu trabalho como Modelagem, mas eu percorri essa questão” 

ao explicar como realizou a sua pesquisa de mestrado: 

(...) eu trabalhei com as pinturas para conhecer a matemática presente nos 

tetos das igrejas de Ouro Preto. Especificamente, escolhi uma igreja e como 

proposta de investigação matemática fiz levantamentos que os pesquisadores 

M9 e M11 me instigaram a pesquisar com relação à questão dos olhos dos 

Anjos das pinturas das igrejas. Foi nesse momento da trilha que vivenciei a 

possibilidade de desenvolvimento de uma questão de investigação: “Por que 

os olhos dos anjos se mexem à medida que nós transitamos no interior da 

igreja”. Então, essa pergunta levantada pelos professores se tornou minha 

pergunta de pesquisa no mestrado. Assim, eu fui atrás do contexto histórico 

para me auxiliar a responder essa pergunta, sendo que tive que buscar 

entender o conhecimento matemático do Período Colonial, que foi o recorte 

temporal que eu estudei. Então, foi baseado nesses conhecimentos empíricos 

da modelagem que estudei a etnomatemática dos sujeitos que trabalharam 

ali, pois eles não trabalharam somente com a matemática, mas também com 

todo um conhecimento matemático que foi construído naquele contexto 

histórico e, dessa forma, foi possível responder porque os olhos dos anjos se 

mexem à medida que transitamos nas igrejas. 

 

Nesse sentido, o ex-aluno participante M7 respondeu sobre a relação da Modelagem 

Matemática por meio da Etnomatemática para o desenvolvimento das Trilhas como uma ação 

pedagógica ao ressaltar que “essa relação pode ser pensada da seguinte forma, quando a gente 

fala em Modelagem, uma das questões que temos é o intuito de resolver algum problema e 

utilizar a Matemática para fazer isso”. Em seguida, complementou a sua resposta ao afirmar 

que: 

(...) quando as trilhas estiverem acontecendo, os alunos vão começar a 

levantar alguns questionamentos e, para você modelar alguma coisa, eu acho 

que é fundamental levantar questionamentos. Assim, esses questionamentos 

farão com que naquele ponto de parada ou na trilha outros pensamentos 

[matemáticos] surjam e a utilização da Matemática escolar vem à tona nessa 

ação pedagógica porque aí vamos conseguir utilizar ferramentas 

[matemáticas] para poder modelar situação que o aluno está propondo para 

resolver o problema que vai surgir na hora. Então, a Modelagem Matemática 

será fundamental para essa relação acontecer. 
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Nesse direcionamento, o ex-aluno participante M1, afirmou que “antes de tudo, eu 

acho que seria interessante definir o que é um modelo para esses alunos”, pois: 

Por exemplo, nas paradas das trilhas, quando você está trazendo como ponto 

de partida a realidade e o contexto dos alunos, será interessante estudar um 

modelo relacionado com o contexto escolar. Isso mostra essa aproximação 

da Modelagem com a Etnomatemática. 

 

Assim, o ex-aluno M5 participante complementou os comentários dos demais 

participantes ao comentar que a “questão da Etnomatemática e das trilhas é um belo cartão de 

visita para nossos alunos e até mesmo para gente, pois as perguntas de Modelagem podem 

surgir no local que você está planejando a trilha”. Nesse sentido, esse participante refletiu 

sobre os desafios para se trabalhar com a Modelagem Matemática no momento de realização 

das Trilhas ao afirmar que: 

(...) para modelar um conceito matemático é um desafio para nós 

professores, pois temos que pegar os questionamentos dos nossos alunos e 

trabalhar com uma questão para resolver um problema matemático. Então, 

fazendo uma retrospectiva do que eu vivenciei ao realizar as trilhas é que as 

perguntas de modelagem nascem na trilha e acredito que vamos vivenciar 

dois momentos: a questão da trilha e a questão da modelagem. Pelo menos 

foi isso que eu vivenciei e é nisso que eu acredito. 

 

Nesse direcionamento, o ex-aluno participante M3 respondeu que os “alunos podem e 

devem usar os conhecimentos matemáticos que possuem para modelar e resolver os 

problemas que forem trabalhados nas trilhas da matemática”. Esse participante complementou 

sua resposta ao afirmar que os alunos: 

(...) podem unir os conhecimentos tácitos com os conhecimentos adquiridos 

em sala para que assim possam propor uma solução adequada para cada 

problema. Mas é muito importante que já tenham sido trabalhados com os 

alunos o conceito ou pelo menos uma introdução do que seria a modelagem 

matemática. 

Nesse direcionamento, a ex-aluna participante F4 respondeu que “na realização de 

uma trilha podem surgir diversos questionamentos” e complementou ao comentar que “a 

partir desses questionamentos podemos desenvolver um modelo matemático. Isso abre muito 

a visão dos alunos, pois contribui para eles enxergarem a matemática de uma maneira 

diferente”. Então, essa participante explicou que os: 

(...) alunos passam a ter mais interesse, pois se sentem valorizados porque 

têm mais liberdade para se expressar. Muitas vezes, na sala de aula, nós 

professores, deixamos os alunos muito focados só na maneira que queremos 

que eles respondam, então, quando saímos do nosso ambiente deixamos os 

alunos bastante à vontade. 
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Similarmente, o pesquisador participante M09 comentou que “de alguma maneira 

fazemos Modelagem ou Etnomodelagem, dependendo do contexto que estamos trabalhando”. 

Esse pesquisador exemplificou a sua resposta ao explicar que: 

(...) se for um contexto cultural específico, a Etnomodelagem estará 

presente, mas de uma certa maneira a Modelagem pode estar implícita 

porque a partir de um certo momento que trabalhamos com um problema 

que está próximo do cotidiano dos alunos, então, esse problema se torna real 

para eles porque conseguem percebê-los de outras maneiras. 

 

Nesse sentido, o pesquisador participante M11 comentou sobre as possíveis relações 

da Modelagem Matemática com a Etnomatemática que contribuem para o desenvolvimento 

das Trilhas de Matemática ao afirmar que as: 

(...) trilhas possibilitam que os questionamentos surjam nas estações, 

propiciando justamente a formulação de problemas e também a sua solução 

de uma maneira matematicamente localizada própria ou através de alguma 

maneira propiciada pela matemática da escola, talvez, com um sistema de 

equações, uma equação ou com os conhecimentos da trigonometria, mas 

quem definirá o modo de resolução desses problemas são os professores com 

os seus alunos. Assim, é importante que os alunos tenham noção do que eles 

têm que fazer nessas trilhas, que são representações de um pedaço de sua 

realidade. Por exemplo, a professora-pesquisadora está mostrando no slide a 

figura do Chafariz da Coluna localizado na Rua Alvarenga, então, a partir do 

momento que eu utilizo esse Chafariz para estudá-lo histórica, filosófica e 

matematicamente, então, na realidade estamos representando essa coluna de 

uma outra maneira, mais explícita e abrangente, ou seja, por meio de uma 

fórmula matemática, de um sistema de equações ou até por representações 

matemáticas locais. Então, a Modelagem Matemática propõe a utilização de 

um pedaço da realidade que os alunos vivenciam, representando-a com ou 

sem fórmulas matemáticas. 

 

Nesse sentido, esse pesquisador também explicou sobre o significado de “pedaços da 

realidade” representados durante o processo de Modelagem ao afirmar que: 

(...) são considerados como sistemas matemáticos que também podem ser 

representados de uma maneira local. Desse modo, é importante que os 

alunos tenham conhecimento dessas representações ao resolverem uma 

situação-problema de uma maneira matemática e de uma maneira não-

matemática (local). 

 

Assim, o pesquisador participante M11 recomendou que “é interessante mostrar para 

os alunos alguns exemplos do que eles podem realizar nessas trilhas, talvez, por meio da 

utilização de alguns modelos trabalhados por M9, como, por exemplo, a inclinação das ruas 

da cidade”. Esse pesquisador também ressaltou que “é importante discutir sobre como esse 

modelo ou representação da realidade está relacionado com a cultura ou a realidade dos 

alunos”. 
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Nesse sentido, o pesquisador M11 afirmou que “essa relação com a realidade dos 

alunos é importante, pois propicia a aproximação deles com o próprio contexto cultural”. 

Desse modo, esse participante também comentou que “se a Modelagem Matemática for 

estudada de uma maneira sociocultural, crítica e reflexiva, essa tendência pode propiciar a 

aproximação dos alunos com o cotidiano ao resolverem os problemas enfrentados em suas 

comunidades”. 

Por outro lado, o pesquisador M9 comentou novamente sobre a sua experiência ao 

realizar as Trilhas de Matemática com relação ao “exemplo dos números, quando as crianças 

de 9 e 10 anos estavam em sala de aula e foram divididas em três grupos que saíram da escola 

comigo para a realização das trilhas. Esses alunos fizeram gráficos dos dados coletados na 

rua, comparando-os e discutindo-os em sala de aula”. Esse pesquisador também 

complementou a sua resposta ao afirmar que: 

Eu gosto muito desse tipo de atividades concretas, como, por exemplo, 

contar a quantidade de paralelepípedos de uma rua é um tipo de problema 

que podemos fazer com crianças de 9 e 10 anos e ao mesmo tempo fazer 

com os alunos da universidade. Cada um desses paralelepípedos têm uma 

forma, então, é preciso elaborar um modelo para descobrir a quantidade 

deles na rua. 

 

Em seguida, o pesquisador M11 comentou sobre a possibilidade de os alunos 

elaborarem as suas próprias trilhas, pois: 

É interessante, porque os alunos podem trazer para as salas de aulas as 

possibilidades próprias para montarem as suas trilhas. É importante que os 

professores possibilitem que os alunos montem as suas Trilhas de 

Matemática com os seus próprios conhecimentos, talvez, começando na 

escola sem sair para rua. Essa é uma perspectiva interessante, pois os alunos 

começam a ser os protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

 

Nesse sentido, o pesquisador M9 comentou sobre Toliver, uma professora e colega dos 

Estados Unidos, que o inspirou no desenvolvimento das Trilhas de Matemática no Brasil. 

Assim esse pesquisador afirmou que: 

Isso me fez lembrar sobre a Toliver que juntamente com os seus alunos 

escreveram e publicaram um livro que continha problemas desenvolvidos 

durante as Trilhas de Matemática. Então, isso é algo que podemos pensar e 

deixar esses livros para a comunidade consultar. 

 

Por conseguinte, o ex-aluno participante M1 comentou que refletiu sobre as 

colocações dos pesquisadores ao afirmar que “se podemos pensar em fazer uma trilha em dias 

alternados, por exemplo, a gente começa hoje e faz uma etapa e amanhã faríamos outra etapa. 
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Isso seria interessante para a motivação dos alunos, pois muitos deles não têm interesse”. Esse 

participante exemplificou a sua resposta ao afirmar que: 

(...) podemos pensar em uma pontuação associada a uma gincana. Assim, o 

desenvolvimento das trilhas envolve uma questão sociocultural, que motiva 

os alunos para ficarem mais engajados e envolvidos nas atividades 

desenvolvidas pelos professores. 

 

Nesse sentido, o pesquisador participante M11 comentou que “essa questão de 

competição e de gincana é interessante. Por exemplo, na Alemanha se trabalha muito com 

essas competições na resolução dos problemas que são propostos na trilha”. Esse participante 

também comentou que as trilhas de Matemática: 

(...) podem começar e terminar em dias distintos, pois os alunos podem 

demorar mais tempo em uma parada para matematizar uma situação-

problema proposta. Contudo, é importante que as estações estejam próximas 

umas das outras para possibilitar a locomoção dos alunos. 

 

Com relação ao contexto atual, o pesquisador participante M9 comentou sobre as 

trilhas de matemática no momento pandêmico ocasionando a doença da COVID-19 que é 

uma doença infecciosa causada por um vírus. Dessa maneira, esse participante afirmou que: 

Estou pensando sobre o momento que estamos vivenciando. Por exemplo, 

todos agora estamos trancados em casa por causa da pandemia. Estou me 

lembrando de um grupo internacional em que as pessoas tiram fotos das 

janelas de suas casas, então, essa é uma possibilidade para se pensar, porque 

depois das fotografias pode-se fazer uma chamada de vídeo para discutir a 

comparação do tamanho das janelas. 

 

Nesse direcionamento, o pesquisador M11 esclareceu que “esse tipo de atividade na 

pandemia é proposto por Ubiratan D’Ambrosio que, em uma de suas palestras, propôs que os 

alunos dentro de suas casas fizessem medições dos cômodos”. 

Prosseguindo com a análise do grupo focal, a professora-pesquisadora perguntou para 

os participantes: Qual é o seu entendimento sobre a Etnomodelagem? Por exemplo, o ex-

aluno participante M1 respondeu que é a “junção da Etnomatemática com a Modelagem, que 

possibilita a formulação de etnomodelos, então, eu parto do princípio da associação entre 

essas duas áreas do conhecimento para definir a Etnomodelagem”. Esse participante 

complementou a sua resposta ao afirmar que, a partir da Etnomodelagem, “é possível criar 

etnomodelos que representem uma determinada prática matemática”. 

Similarmente, o ex-aluno participante M7 comentou que a Etnomodelagem é 

desencadeada “quando um conhecimento de fora de uma cultura conversa com o 

conhecimento de dentro de uma outra cultura, sendo que vai existir sempre um diálogo que 
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possibilita o desenvolvimento de um novo conhecimento”. Sendo assim, esse participante 

acrescentou que a “Etnomodelagem possibilita que o conhecimento de fora de uma certa 

cultura converse com o conhecimento de dentro dessa cultura e, assim, essa conversa tem um 

dinamismo cultural que respeita e valoriza culturas distintas”. 

Em concordância com essa perspectiva, a professora-pesquisadora comentou que “eu 

também gosto muito quando os pesquisadores M9 e M11 explicam que a Etnomodelagem é 

quando os aspectos culturais estão inseridos nos processos da Modelagem para se fazer a 

tradução entre os conhecimentos matemáticos de diferentes culturas”. Então, a professora-

pesquisadora ressaltou que a “Etnomodelagem se relaciona com os aspectos socioculturais, ou 

seja, a Etnomatemática está inserida nos processos de Modelagem, então, isso significa que 

nos processos de Modelagem consideramos outras variáveis, sendo que uma dessas variáveis 

pode ser a cultura, a sociedade ou a política. 

Compartilhando com esse ponto de vista, o ex-aluno participante M3 respondeu que 

“para mim Etnomodelagem é fazer uso dos conhecimentos que os alunos trazem da sua 

cultura e dos conhecimentos escolares adquiridos para modelar e resolver os problemas 

propostos”. Dessa maneira, a ex-aluna participante F4 comentou que “entendo que a 

Modelagem busca uma aproximação da matemática escolar com a realidade dos alunos, 

então, acho que fazemos essa valorização da cultura quando retiramos questionamentos da 

comunidade local para trabalhar com a matemática ou com os etnomodelos”. 

Após esse comentário, o ex-aluno participante M5 respondeu que “entendo que na 

Etnomodelagem não há uma comparação entre o conhecimento acadêmico com o 

conhecimento popular e empírico”. Nessa perspectiva, esse participante exemplificou a sua 

resposta ao afirmar que: 

(...) quando observamos os conhecimentos de um pedreiro, que não passou 

pela escola, observamos os seus cálculos, mas não os comparamos com os 

conhecimentos de um engenheiro, apesar de percebermos que esses cálculos 

se aproximam porque se complementam. Estou me lembrando de um artigo 

dos pesquisadores M9 e M11 por meio do qual esses autores explicam sobre 

o balaio do café e, para mim, esse artigo trouxe um alto impacto porque é 

importante quando você possibilita que as vozes subalternas apresentem os 

seus conhecimentos que, muitas vezes, é renegado. Isso é muito importante 

nesse processo. 

 

Conforme esse ponto de vista, o ex-aluno participante M5 ressaltou a importância da 

valorização dos conhecimentos tácitos dos alunos, pois: 

(...) pensando na escola, muitas vezes, nós subestimamos os conhecimentos 

dos nossos alunos, os conhecimentos que eles trazem de suas vivências e, 

quando você coloca esses meninos para pôr a mão na massa para mostrar os 



232 

 

 

 

conhecimentos que eles trazem de casa é surpreendente. Então, esses alunos 

se sentem empoderados em trabalhar com a matemática escolar porque 

retiramos esses sujeitos do anonimato, possibilitando a conexão dos 

conhecimentos que a escola apresenta com os conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola, de suas comunidades. 

 

Continuando com essa análise, o pesquisador M11, respondeu que “essa observação 

sobre a Etnomodelagem de que não se faz comparações entre conhecimentos é muito 

importante. Desse modo, ressalto a importância das visões ética (perspectiva global) com a 

visão êmica (perspectiva local) do conhecimento matemático”. Esse pesquisador também 

complementou a sua resposta ao afirmar que os: 

(...) observadores externos que se direcionam para uma determinada cultura 

observam um determinado conhecimento matemático, procuram realizar 

comparações entre esses conhecimentos. Contudo, na Etnomodelagem não 

falamos em comparações, mas sim em tradução entre conhecimentos que 

dialogam entre si. Por exemplo, o participante M7 disse em “chegar em um 

novo conhecimento”, mas entendo que seja chegar em um conhecimento que 

seja diferente daqueles dois [ético, êmico] por meio do diálogo, que é a 

interação que a Etnomodelagem propõe em seus pressupostos. 

 

Continuando com a sua explicação, o pesquisador participante M11 esclareceu sobre a 

interação dos conhecimentos éticos e êmicos que a Etnomodelagem proporciona ao afirmar 

que a: 

Etnomodelagem possibilita que os conhecimentos éticos e êmicos se 

interajam sem perder as suas características, porque quando comparamos 

conhecimentos ocorre uma imposição na qual o conhecimento dos 

dominadores se impõe sobre o conhecimento dos dominados, desse modo, 

traduzimos esses conhecimentos para que dialoguem, pois são 

complementares, possibilitando uma visão ampla e holística do 

conhecimento matemático. Essa abordagem se relaciona com a tradução 

entre esses conhecimentos por meio do diálogo (glocal), que é a junção do 

conhecimento local com o conhecimento global por meio do encontro entre 

culturas distintas. 

 

Nesse direcionamento, esse participante comentou sobre a importância de: 

(...) tratamos de uma sociedade glocalizada porque quando falamos em 

sociedade globalizada estamos priorizando o conhecimento global, que é 

dominante e, assim, entendemos que o conhecimento local fica de fora desse 

processo, pois não se discute a existência de uma sociedade localizada. 

 

Essa discussão possibilitou que o pesquisador M9 comentasse sobre um fato que 

ocorreu em Patan Durbar Square, em Katmandu, no Nepal, afirmando que quando os alunos 

de uma escola do ensino fundamental estavam realizando uma trilha de Matemática pela 

cidade houve a descoberta de informações matemáticas que eram desconhecidas por eles até 

aquele momento. A figura 21 mostra Patan Durbar Square em Katmandu, no Nepal. 
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Figura 21: Patan Durbar Square em Katmandu, no Nepal 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 

Continuando com a sua explicação, o pesquisador M9 pesquisador relatou que: 

Essa imagem do Nepal que está no slide tem uma história muito interessante, 

pois os alunos estavam fazendo uma trilha e descobriram que um templo 

tinha dois monumentos em forma de pirâmide, sendo que uma delas é 

positiva enquanto a outra é negativa, pois está relacionada com a 

religiosidade do rei que as construiu. Em seguida, os alunos pesquisaram 

essas informações em museus e na internet. Então, o trabalho com as trilhas 

possibilita que os alunos façam questionamentos sobre os acontecimentos 

cotidianos. Outra cidade próxima foi atingida por dois terremotos que 

destruiu muitos monumentos históricos, então, os professores formularem 

questões para que os alunos desenvolvesse as trilhas com a seguinte questão 

principal: “Porque alguns templos desabaram enquanto outros 

permaneceram intactos?”. Então, os alunos mediram esses templos e 

descobriam que não desabaram porque foram construídos tendo como base 

os números primos, fortificando a sua estrutura. Esses números primos 

estavam relacionados com a própria religiosidade. 

 

Para complementar os seus comentários, esse participante destacou que os “problemas 

abertos proporcionam possibilidades para a descoberta de informações matemáticas e 

geométricas interessantes pelos alunos durante a sua participação nas trilhas de Matemática”. 

Visando concluir a condução desse grupo focal, a professora-pesquisadora perguntou 

para os participantes “Como vocês entendem que seja possível utilizar as Trilhas de 

Matemática em sala de aula na perspectiva da Etnomodelagem?”. Por exemplo, o ex-aluno 

participante M7 respondeu que “podemos utilizar as Trilhas de Matemática em sala de aula na 

perspectiva da Etnomodelagem de maneira natural por conta do diálogo que ocorrerá entre o 

conhecimento tácito dos alunos com o conhecimento escolar”. Nessa perspectiva, esse 

participante complementou a sua resposta ao afirmar que: 

Nessa ação pedagógica, os professores têm um papel fundamental, pois no 

momento em que os alunos estiverem na trilha, esses conhecimentos 

conversarão entre si porque as escolas são comunidades culturais que 

possuem construções familiares distintas. 
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Diante dessa asserção, o ex-aluno participante M5 respondeu que “eu acho que a 

primeira coisa que devemos saber quando entramos em uma sala de aula é em qual chão 

estamos pisando”. Esse participante complementou a sua resposta ao afirmar que é importante 

saber “qual é o contexto histórico dos alunos e quais são os conteúdos matemáticos que já 

foram apresentados para que possamos realizar qualquer tipo de trabalho” e, também, 

“conhecer o chão da escola para que possamos elaborar atividades relacionadas com as 

vivências e experiências dos alunos”. 

Nesse sentido, a ex-aluna participante F4 mencionou que “quando trabalhamos com 

uma trilha precisamos saber qual matemática está envolvida e quais são questionamentos que 

podem surgir na criação do etnomodelo que se tem em mente”. Essa participante também 

comentou sobre o reconhecimento cultural e a interdisciplinaridade que as trilhas podem 

proporcionar ao afirmar que é importante “trabalhar com a valorização da cultura na qual a 

trilha está envolvida. Essas trilhas também podem se relacionar com outras matérias como a 

física e a geografia e devemos definir muito bem os lugares das trilhas para trabalhar com os 

alunos”. 

Em seguida, o pesquisador participante M11 respondeu que “entendo que essas trilhas 

possibilitam uma redefinição dos etnomodelos e uma ressignificação do que seja um modelo 

porque quando trabalhamos com a Modelagem Matemática”. Esse participante também 

ressaltou que: 

(...) geralmente, pensamos em um modelo clássico que pode ser resolvido 

por meio de um sistema de equações, de uma derivada ou integral. Então, a 

Trilha de Matemática possibilita a redefinição desses modelos, 

principalmente quando verificamos como determinadas culturas 

matematizam a própria realidade. Essas abordagens são diferentes das 

matematizações realizadas na escola. 

 

De acordo com essa asserção, esse participante também evidenciou sobre a relevância 

do conhecimento local no desenvolvimento das trilhas, ressaltando que o “conhecimento 

matemático local não é valorizado, pois no mundo acadêmico é considerado como primitivo 

porque não tem um cunho científico”. Continuando com essa linha de raciocínio, esse 

participante explicou que: 

Entendo que a Trilha de Matemática pode ser utilizada também pode 

começar na sala de aula e sair para fora da escola para que os alunos possam 

reconhecer que existem outros conhecimentos matemáticos que não sejam 

apenas os escolares e, também, para compreender que esses conhecimentos 

se complementam por meio do diálogo. 
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Nessa perspectiva, o pesquisador M9 comentou que “um conhecimento não se impõe 

sobre o outro, pois é importante respeitar as diferenças entre esses conhecimentos” para, em 

seguida, esclarecer que a: 

(...) perspectiva da Etnomodelagem em uma Trilha está relacionada com o 

encontro de diferentes culturas em um mesmo espaço, mas ao mesmo tempo, 

lidando com o respeito e a valorização desses conhecimentos que estão se 

interagem, propiciando uma maneira diferenciada de se olhar para a própria 

comunidade. 

 

Em concordância, com esse ponto de vista, o pesquisador participante M11, afirmou 

que esse aspecto comentado pelo pesquisador participante M9 é: 

(...) muito importante porque está relacionado com a valorização de saberes 

que são diferentes e sobre como utilizá-los em sala de aula por meio do 

dinamismo cultural no encontro de duas culturas que possuem características 

distintas. Desse modo, ocorre a interação dos conhecimentos local com o 

global, contudo, é necessário que cada um mantenha a sua essência. Para 

mim, esse processo de interação não é submissão nem imposição, pois é uma 

evolução desses conhecimentos, que é realizada de modo interativo e com 

respeito. 

 

Retomando a discussão realizada anteriormente sobre o planejamento das trilhas, o ex-

aluno participante M1 respondeu que “eu acredito que uma mesma trilha pode ser aplicada em 

séries diferentes, mas com planejamentos diferentes”. Dessa maneira, esse participante 

exemplificou a sua resposta so afirmar que: 

(...) seria importante para a realização de uma trilha que os alunos conheçam 

o trajeto que percorrerão. Então, entendo que seria interessante fazer um 

esboço dessa trilha para mostrar os locais [estações] para os alunos. E 

poderíamos também fazer uma rota para que os alunos pudessem pensar nos 

conteúdos matemáticos e geométricos que pudessem estar relacionados com 

outras disciplinas do currículo como a arte, a história e a geografia. 

 

Em seguida, o ex-aluno participante M3 complementou a resposta dada anteriormente 

ao concluir que: 

Eu acredito que as trilhas da matemática são uma maneira ideal de se 

trabalhar a matemática em sala de aula na perspectiva da Etnomodelagem, 

pois a presença da matemática cultural dos alunos se evidenciará no 

desenvolvimento da trilha e as trocas de conhecimento entre eles 

acontecerão a todo momento. 

 

Para finalizar a realização desse grupo focal, a professora-pesquisadora agradeceu a 

participação dos participantes na discussão das questões propostas nesse instrumento de 

coleta de dados. Em seguida, a professora-pesquisadora transcreveu as respostas dadas, 

enviando essas transcrições por meio de email para a verificação posterior pelos participantes 
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da acuracidade de suas respostas. Após esses procedimentos, a professora-pesquisadora 

iniciou a análise dos dados coletados nesse instrumento metodológico. 

 

3.4.1.  Codificação Aberta dos Dados Coletados no Grupo Focal 

 

O quadro 26 mostra os códigos preliminares identificados no processo de codificação 

aberta com relação à análise dos dados obtidos no grupo focal que foi conduzido com os ex-

alunos da disciplina de Etnomatemática, participantes M1, F4, M3, M5 e M7 e com os 

pesquisadores participantes M9 e M11, durante a realização do trabalho de campo desse 

estudo. 

 

Quadro 26: Codificação aberta das respostas dadas pelos ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática e pelos pesquisadores para as questões do grupo focal 
Dados Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares 

Quais as possíveis conexões da Etnomatemática com as 

Trilhas de matemática? 

 

 

 

(1) Conhecimento ético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Atividades extraclasse 

 

 

 

 

 

 

(3) Matematização das 

situações cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Interesse e motivação pela 

Matemática 

Pesquisador M11: Antes de mais nada, gostaria de dizer aos 

demais participantes do grupo focal que hoje eu com M9 

estamos aqui como participantes da pesquisa (30) e queremos 

deixá-los bem à vontade para vocês responderem às questões 

que a professora-pesquisadora está colocando (43) e que foram 

algumas dúvidas que surgiram durante a análise dos 

questionários e das entrevistas que foram feitas (40). Assim, ela 

poderá captar o que vocês pensam sobre esses assuntos ao focar 

nessas quatro perguntas (43). 

Ex-aluno participante F4: Eu acho que uma das conexões (5) é 

você tentar aproximar esse espaço escolar com outras culturas 

(26), por exemplo, como andar pelas ruas (41) e levar os alunos 

a conhecer outras culturas (26) ou ter um contato maior com 

essas outras culturas (26).  

Ex-aluno participante M7: Uma das conexões da 

Etnomatemática (35) com as Trilhas de Matemática (2) vai ser o 

fato do conhecimento tácito (7) desses alunos vir à tona (33) no 

momento que eles estiverem realizando essas trilhas (2), então, 

no momento que eles se depararem com uma atividade (24) 

durante a trilha (2) vai surgir conhecimentos que são de 

comunidades (17) por meio do conhecimento local (5), em que 

um vai falar e que o outro também vai falar (23), então, eu acho 

que isso é uma conexão muito forte que vai acontecer (5). 

Ex-aluno participante M5: Eu vi claramente essas questões de 

Etnomatemática (35) presentes no trabalho que desenvolvi (17), 

e também nas aulas do M9, porque para se falar de 

conhecimento matemático (1), como, por exemplo, em Ouro 

Preto, que foi uma cidade que eu gostei de analisar, você 

percebe que tem que ter primeiro o conhecimento histórico e 

como se consolidou aquela cidade (19). A Etnomatemática (35) 
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está presente, pelo menos no olhar que eu tive para Ouro Preto, 

em seu contexto histórico (19), é a participação dos escravos e 

das pessoas subalternas naquele período colonial (17) de um 

conhecimento que transitava naquela cidade (5), seja nas 

construções (10), seja nas pinturas e que foram elaborados nos 

tetos das igrejas (7) que é o meu foco de trabalho (34). Então, 

nas Trilhas de Matemática (2) percebemos, por exemplo, 

inúmeras atividades matemáticas (22) que podem ser 

desenvolvidas no estabelecendo da relação de uma matemática 

em Ouro Preto (10) com aquelas construções (19) em que os 

nossos alunos podem construir uma matemática dinâmica nesses 

espaços (3) e que, muitas vezes, não é um conhecimento que 

você experimenta exclusivamente na teoria em sala de aula (7). 

Então, é nesse dinamismo (21) que você pode construir uma 

matemática específica da cultura em Ouro Preto (5), podendo se 

tornar um atrativo para os nossos alunos de uma forma 

diferenciada de aprendizado (13). 

Ex-aluno participante M1: Eu penso que quando você olha o 

contexto do aluno e a cultura do aluno (7), a matemática vai se 

tornar mais interessante (4), pois não vai ser algo avulso 

desconexo do cotidiano deles (5). Essas conexões estão no 

sentido de que essas trilhas são importantes (2), pois não 

trabalham com conceitos aleatórios que são distantes do aluno 

(41), então, essa contextualização sendo buscada através da 

Etnomatemática (11) traz um significado para esses alunos (7) e 

algo que pode aproximar mais a sua relação do professor (12). 

Ex-aluno participante M5: A trilha (2) é uma inspiração (4) 

para que possamos construir os conceitos matemáticos em 

nossos locais de trabalho e nas nossas escolas (5), pois visam um 

aprendizado diferenciado com base na cultura do nosso aluno 

(7). De fato, a trilha (2) realmente nos inspira (4), pois ela nos 

possibilita ampliar o conhecimento de matemática fora dos 

espaços escolares (16), bem como na cidade que nós moramos e 

trabalhamos (3). 

Pesquisador participante M11: A participante F4 comentou 

que a trilha (2) possibilita o conhecimento de culturas diversas 

(7), ou seja, em Ouro Preto ou em outras cidades (5). As trilhas 

podem ser realizadas em outros lugares (2) e na realidade a 

gente nem precisa sair da escola (45) para se fazer uma trilha 

(2). Eu também gostei (4) quando M5 disse sobre Trilhas (2) 

Etnomatemáticas (35), então, pensei sobre qual é o significado 

disso e, entendo, que estaria mais relacionado com 

conhecimento local (7). Essas trilhas também podem ser 

realizadas dentro da própria escola (45). Assim, o aluno sai da 

sala de aula (2) e explora o espaço da própria escola (45). Então, 

a trilha também não fica restrita somente aos espaços fora da 

escola (2), mas também se estabelecem em espaços dentro da 

própria escola (45). As trilhas (2) possibilitam o conhecimento 

de outras culturas (7), pois os alunos entram em contato com 

outras maneiras de se pensar matematicamente (17), mas não 

seria somente o pensar matemático (33), mas também poderia 

estar olhando a trilha tendo um outro pensar (43), como, por 

exemplo, geográfico, físico, químico e ambiental (6), porque a 

trilha possibilita essa questão mais interdisciplinar (11); Gostei 

 

 

 

(5) Conexão da Matemática 

com o cotidiano 
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(4) também quando M5 comentou sobre o conhecimento 

histórico (19), então, é muito importante que essas trilhas (2) 

comecem com esse conhecimento histórico (19), pois é 

importante  (4) que os alunos conheçam a história (19) do 

conteúdo matemático que vão trabalhar (8) ou da metodologia 

que vão utilizar (22) porque essa contextualização histórica (11) 

é importante para propiciar uma fundamentação para que 

possamos pensar a Matemática de uma maneira mais ampla e 

holística (13). Um aspecto importante (4) que vocês também 

permearam é sobre a participação de alunos que são de grupos 

minoritários (26) que têm a possibilidade de verificar que a 

construção do conhecimento matemático (7) não é um privilégio 

das elites da classe dominante, nem dos dominadores (26), 

então, esses grupos minoritários podem perceber que (4), por 

exemplo, essas trilhas possibilitam que, nas paradas (2), esses 

alunos de grupos minoritários percebam a importância do 

conhecimento local (7) na construção do conhecimento 

matemático global (1), contudo, também é importante que os 

alunos de grupos majoritários também consigam perceber isso 

(26). Por outro lado, eu entendo também que essas trilhas (2) em 

uma perspectiva Etnomatemática (35) podem mostrar para os 

alunos de grupos minoritários (26), sejam eles quais forem, por 

exemplo, os alunos com deficiências, imigrantes ou migrantes e 

com questões de gênero (37), possam perceber que a matemática 

acadêmica (1) também é importante para o desenvolvimento da 

sociedade (44). Então, é essa conexão entre os conhecimentos 

escolares com os conhecimentos próprios da cultura que 

buscamos enfatizar (21). Nesse sentido, a matemática é 

dinâmica porque está em constante transformação (14), sendo 

que a trilha da Matemática (2) pode possibilitar o 

desenvolvimento de um conhecimento matemático (43) que não 

é estudado em sala de aula (7). Então, o papel do professor é de 

mediação desse processo (28), pois visa trazer esse 

conhecimento de fora da sala de aula (7) para dentro da sala de 

aula (14), propiciando discussões sobre a natureza do 

conhecimento matemático local (7) e escolar (20). Assim, é 

importante que os professores (28) promovam a dinâmica dos 

encontros culturais (26), ou seja, da cultura escolar com aquela 

de fora da escola por meio do diálogo (44). É necessário 

ressaltar que a Trilha de Matemática (2) tem um fundamento 

teórico-metodológico que busca o entendimento e a 

compreensão do conhecimento matemático escolar (20) e que 

está fora das salas de aulas (5). Desse modo, a trilha (2) é uma 

inspiração (4) para descoberta e ampliação do conhecimento 

matemático (43) por meio de sua perspectiva social e cultural 

(7). 

Pesquisador participante M9: Eu comecei com as atividades 

de trilha aqui no Brasil (27), porque uma colega, Toliver, estava 

lançando um filme sobre o trabalho dela em Nova York (4) 

realizado com as Trilhas de Matemática (2). Então, quando eu 

estava aqui como professor visitante (28), a prefeitura de Ouro 

Preto realizou um projeto (11) de placas de alumínio para 

colocação nos edifícios históricos, denominado de Museu 

Aberto (19). Ao mesmo tempo, a UFOP entrou em greve e, 

(9) Artefato cultural 
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como vocês já participaram das trilhas, devem ter observado a 

Escola X, que tinha uma turma que estava fazendo a construção 

dessas placas (25), mas antes de construírem, eles tinham que 

pesquisar os aspectos históricos (19). Assim, a professora estava 

ajudando os alunos a melhorar o Português (28) para que 

pudessem construir essas pacas (9). Então, eu me lembrei do 

trabalho da minha amiga em Nova York sobre as trilhas (2) e, 

contatei com a direção da escola para a realização de uma trilha 

com esses alunos (39). A direção autorizou a realização desse 

trabalho (11) e começamos a coletar dados na frente da escola: 

um grupo de alunos (23) contabilizou o tempo (39) enquanto 

outro estava contando quantos passageiros entravam e saiam de 

ônibus (14). Em seguida, voltamos para a escola e começamos a 

brincar com esses números coletados (42). É interessante notar 

que muitos alunos continuaram com essa atividade de contagem 

enquanto outros contavam a quantidade de fuscas que passavam 

na rua (33). Nessa época, estava lecionando uma disciplina de 

Modelagem (36) para alunos do Curso da Especialização (34), 

então, eu propus que para esses alunos que nos encontrássemos 

no centro da cidade para a realização de uma atividade de trilha 

(2) com os alunos da escola (11). Então, perguntei: “Por que a 

primeira casa da rua Alvarenga tem o número 7” (5). As 

crianças me responderam que esse número é devido à distância e 

(14), então, um aluno do curso da especialização perguntou para 

essa criança: “Que distância?” (4). Assim, pegamos um barbante 

(25) e fomos verificar essa medida (27) e, então, essa atividade 

possibilitou que estudássemos a história das medidas (19), pois 

essas casas foram construídas há mais de 300 anos e (5), naquela 

época, não se utilizava o sistema métrico decimal (10), pois 

usavam o sistema de medida imperial português (19). Desse 

modo, as crianças começaram a perguntar para os alunos da 

universidade (26): “Quantos paralelepípedos há na rua 

Alvarenga?” (14) e, quando chegamos ao Chafariz da Coluna, 

fizeram a seguinte pergunta: “Quantas bolinhas de gude cabem 

dentro desse monumento” (41). Foi assim, que utilizamos a 

perspectiva de Toliver para a realização das trilhas de 

matemática (2). 

Pesquisador-participante M11: Eu só queria complementar 

que achei interessante (4) o que M9 comentou que os alunos 

interessaram porque para eles “Os números ficaram nossos 

números” (33). Isso se refere ao senso de pertencimento (4), pois 

quando eles passavam pela rua, esses números eram apenas 

números, não tinha significado e (23), “Agora são os nossos 

números” (4). Então, comento que esses alunos começaram a 

olhar para própria comunidade com outros olhos (26), e esses 

olhos outros possibilita que verifiquem o contexto social, 

cultural (37), histórico (19) e, talvez, até um contexto político 

(46), porque, muitas vezes, alunos, nas trilhas (2), verão muita 

injustiça nessas comunidades (46). Para mim essa é a conexão 

(21) mais forte das Trilhas (2) com a Etnomatemática (35). 

Professora-pesquisadora: E também olhar com os olhos de 

valorização do património cultural dos alunos (7). Vou ler aqui o 

comentário que M1 fez no chat: “Podemos perceber que através 

das trilhas (2) os professores podem também sair da zona de 
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conforto (28) quando surgem situações inesperadas (27) e, dessa 

forma, as trilhas (2) com base na Etnomatemática (35) 

necessitam ser muito bem pensadas (33) e elaboradas (24), seja 

em qual for o ambiente em que forem executadas” (37). 

Pesquisador participante M11: É isso mesmo, um 

planejamento prévio (24) de uma trilha (2) de matemática (10) é 

muito importante (4), bem como o planejamento com os alunos 

(23), pois eles não podem sair para a rua para participar de uma 

trilha (2) sem que tenham uma explicação prévia daquilo que 

terão que fazer (13). Então, precisamos de um roteiro (24) para 

explicar para os alunos o que eles terão que observar (13). 
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Quais são as relações da Modelagem Matemática por meio 

da Etnomatemática podem contribuir para o 

desenvolvimento das Trilhas de Matemática como uma ação 

pedagógica? 

Ex-aluno participante M5: Talvez eu não nomeie o trabalho 

como Modelagem (36), mas eu percorri essa questão (27), pois 

eu trabalhei com as pinturas para conhecer matemática presente 

nos tetos das igrejas de Ouro Preto (5). Especificamente, escolhi 

uma igreja e como proposta de investigação matemática (10) fiz 

levantamentos que os pesquisadores M9 e M11 me instigaram a 

pesquisar com relação à questão dos olhos dos Anjos das 

pinturas das igrejas (10). Foi nesse momento de trilha (2) que 

vivenciei com vocês que possibilitou o desenvolvimento de uma 

questão: “Por que os olhos dos anjos se mexiam à medida que 

nós transitamos no interior da igreja” (41). Então, essa pergunta 

levantada pelos professores (28) se tornou minha pergunta de 

pesquisa no mestrado (34). Assim, eu fui atrás do contexto 

histórico (19) para me auxiliar a responder essa pergunta, sendo 

que tive que buscar entender o conhecimento matemático 

escolar (1) do Período Colonial (19), que foi o recorte temporal 

que eu estudei (34). Foi baseado nos conhecimentos empíricos 

(7) da modelagem (36) que estudei a etnomatemática (35) dos 

sujeitos que ali trabalharam (7), pois eles não trabalharam 

somente com a matemática (14), mas também com todo um 

conhecimento matemático que foi construído naquele contexto 

histórico (19), sendo possível responder porque os olhos dos 

anjos se mexem à medida que transitamos nas igrejas (14). 

Ex-aluno participante M7: Essa relação pode ser pensada da 

seguinte forma, quando a gente fala em Modelagem (36), uma 

das questões que temos é o intuito de resolver algum problema e 

utilizar a Matemática para fazer isso (10). Então, quando as 

trilhas (2) estiverem acontecendo, os alunos vão começar a 

levantar alguns questionamentos (23) e, para você modelar 

alguma coisa (32), eu acho que é fundamental levantar 

questionamentos (13). Assim, esses questionamentos que serão 

levantados por esses alunos (11) farão com que naquele ponto de 

parada ou na trilha (2) outros pensamentos [matemáticos] (33) 

surjam e a utilização da Matemática escolar (20) vem à tona 

nessa ação pedagógica (11) porque aí vamos conseguir utilizar 

ferramentas [matemáticas] (39) para poder modelar situação (32) 

que o aluno está propondo (23) para resolver o problema que vai 

surgir na hora (41). Então, a Modelagem Matemática (36) será 

fundamental para essa relação acontecer (21). 
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Ex-aluno participante M1: Antes de tudo, eu acho que seria 

interessante definir o que é um modelo (32) para esses alunos. 

Por exemplo, nas paradas das trilhas (2), quando você está 

trazendo como ponto de partida a realidade (7) e o contexto dos 

alunos (5), será interessante estudar um modelo (32) relacionado 

com o contexto escolar (5). Isso mostra essa aproximação (21) 

da Modelagem (36) com a Etnomatemática (35). 

Ex-aluno participante M5: Quero complementar as falas dos 

colegas porque me fez refletir sobre o que experimentamos no 

contexto das trilhas (2). A questão da Etnomatemática (35) e das 

trilhas (2) é um belo cartão de visita para nossos alunos e até 

mesmo para gente, pois as perguntas de Modelagem (36) podem 

surgir no local (7) que você está planejando a trilha (2). Assim, 

para modelar (32) um conceito matemático (8) é um desafio para 

nós professores (28), pois temos que pegar os questionamentos 

dos nossos alunos (12) e trabalhar uma questão para resolver um 

problema matemático (41). Então, fazendo uma retrospectiva do 

que eu vivenciei ao realizar as trilhas (2) é que as perguntas de 

modelagem (36) nascem na trilha (2) e acredito que vamos 

vivenciar dois momentos: a questão da trilha (2) e a questão da 

modelagem (36). 

Ex-aluna participante F4: Na realização de uma trilha (2) pode 

surgir diversos questionamentos (23) e a partir deles podemos 

desenvolver um modelo matemático (32). Isso abre muito a 

visão dos alunos (43), pois contribui para eles enxergarem a 

matemática de uma maneira diferente (40). Então, os alunos 

passam a ter mais interesse (4), pois se sentem valorizados (7) 

porque têm mais liberdade para se expressar (23). Muitas vezes, 

na sala de aula (22), nós professores deixamos os alunos muito 

focados (28) só na maneira que queremos que eles respondam 

(12), então, quando saímos do nosso ambiente (30) deixamos os 

alunos bastante à vontade (23) para aprender (4). 

Pesquisado participante M11: Entendo que de alguma maneira 

fazemos Modelagem (36) ou Etnomodelagem dependendo do 

contexto que estamos trabalhando. Por exemplo, se for um 

contexto cultural específico (7) a Etnomodelagem estará 

presente (44), mas de uma certa maneira a Modelagem (36) pode 

estar implícita porque a partir de um certo momento que 

trabalhamos com um problema real (41) ou que está próximo do 

cotidiano dos alunos (5), então, esse problema se torna real eles 

porque conseguem percebê-los de outras maneiras (16). Assim, 

a trilha (2) possibilita que esses questionamentos surjam nas 

estações (39), propiciando justamente a formulação de 

problemas (41) e também a sua solução de uma maneira 

matematicamente localizada própria (7) ou através de alguma 

maneira propiciada pela matemática da escola (20), talvez, com 

um sistema de equações, uma equação ou com os conhecimentos 

da trigonometria (8), mas quem definirá o modo de resolução 

(15) desses problemas são os professores com os seus alunos 

(12). Assim, é bom que os alunos tenham noção do que eles têm 

que fazer nessas trilhas (2) que são representações de um pedaço 

de sua realidade (16). Por exemplo, a professora-pesquisadora 

está mostrando no slide a figura do Chafariz da Coluna 

localizado na Rua Alvarenga (9), então, a partir do momento que 
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eu utilizo esse Chafariz para estudá-lo (5) historicamente (19), 

filosoficamente matematicamente (10), então, na realidade 

estamos representando essa coluna de uma outra maneira, mais 

explícita e abrangente (16), ou seja, por meio de uma fórmula 

matemática, de um sistema de equações (8) ou até por 

representações matemáticas locais (7). Então, a Modelagem 

Matemática (36) propõe a utilização de um pedaço da realidade 

que os alunos vivenciam (7), representando-a matematicamente, 

com ou sem fórmulas matemáticas (5). Esses pedaços da 

realidade (7) são considerados como sistemas matemáticos (5), 

que também podem ser representados de uma maneira local 

(17). Desse modo, é importante que os alunos tenham 

conhecimento dessas representações ao resolverem uma 

situação-problema (5) de uma maneira matemática (8) e de uma 

maneira que não-matemática (7). Assim, é interessante mostrar 

para os alunos alguns exemplos do que eles podem realizar 

nessas trilhas (2), talvez, por meio da utilização de alguns 

modelos (32) trabalhados por M9, como, por exemplo, a 

inclinação das ruas da cidade (41). Outra colocação interessante 

é discutir sobre como esse modelo (32) ou representação da 

realidade é cultural (9) e se está relacionada com a realidade dos 

alunos (7). Então, essa relação com a realidade dos alunos é 

importante (5), pois propicia a aproximação deles com o próprio 

contexto cultural (16). Entendo que, se a Modelagem 

Matemática for estudada de uma maneira sociocultural, crítica e 

reflexiva (36), essa tendência pode propiciar a aproximação dos 

alunos com o cotidiano (5) ao resolverem os problemas 

enfrentados em suas comunidades (26). 

Pesquisador participante M9: Volto para o exemplo dos 

números (8), quando essas crianças de 9 e 10 anos estavam em 

sala de aula (45), elas foram divididas em três grupos (23) que 

saíram da escola (2) comigo (12) para a realização das trilhas 

(2). Esses alunos fizeram gráficos dos dados coletados na rua 

(16), comparando-os e discutindo-os em sala de aula (13). Eu 

gosto muito desse tipo de atividades concretas (11), como, por 

exemplo, contar a quantidade de paralelepípedos de uma rua 

(39) é um tipo de problema que podemos fazer com crianças de 

9 e 10 anos (28) e ao mesmo tempo fazer com os alunos da 

universidade (34). Cada um desses paralelepípedos têm uma 

forma (29), então, é preciso fazer um modelo (32) para descobrir 

a sua quantidade na rua por meio da elaboração de modelos (32). 

Professora-pesquisadora: O participante M1 fez uma pergunta 

através do chat, vou ler para vocês: “É possível a partir dos 

conhecimentos tácitos dos alunos (7), possibilitar a criação de 

uma Trilha de Matemática (2) que seja proposta por eles (23) e 

aplicar a Modelagem Matemática (36) na elaboração de 

etnomodelos (32) diante da perspectiva deles?” (7). 

Pesquisador participante M11: Para mim é possível, pois essa 

perspectiva é interessante porque os alunos podem trazer para as 

salas de aulas as possibilidades próprias (7) para montarem as 

suas trilhas (2). É importante que os professores (28) 

possibilitem que os alunos montem (12) as suas Trilhas de 

Matemática (2) com os seus próprios conhecimentos (7), talvez, 

começando na escola (45) sem sair para rua (2). Essa é uma 
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perspectiva interessante, pois os alunos começam a ser os 

protagonistas (27) dos processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática (13). 

Pesquisador participante M9: Isso me fez lembrar sobre a 

Toliver que juntamente com os seus alunos escreveram e 

publicaram um livro (27) que continha problemas desenvolvidos 

(11) durante as Trilhas de Matemática (2). Então, isso é algo que 

podemos pensar e deixar esses livros para a comunidade 

consultar (26). 

Pesquisador participante M11: Então, essa é uma questão 

sobre as Trilhas Matemática (2) para se pensar porque elas têm 

possibilidades infinitas (38), pois não fechadas em sua própria 

metodologia e nem em sua base teórica (39). Assim, a 

criatividade entra no processo de elaboração do modelo (32) e 

em sua representação (11). Temos que ser muito criativos para 

elaborar um modelo (32), pois temos que formular os 

questionamentos (27) que podem estar relacionados com uma 

questão social ou cultural (7) da comunidade escolar (26). 

Ex-aluno participante M1: Talvez pudéssemos pensar em fazer 

uma trilha (2) em dias alternados, por exemplo, a gente começa 

hoje e faz uma etapa e amanhã faríamos outra etapa (11). Isso 

seria interessante para a motivação dos alunos (4), por exemplo, 

podemos pensar em uma pontuação associado a uma gincana 

(39). Assim, o desenvolvimento das trilhas (2) envolveria uma 

questão sociocultural (5), motivando os alunos para ficarem 

mais engajados (4) e envolvidos nas atividades (13) 

desenvolvidas pelos professores (28). 

Pesquisador participante M11: Essa questão de competição e 

de gincana (11) é interessante (4). Por exemplo, na Alemanha se 

trabalha muito com essas competições (11) na resolução dos 

problemas (15) que são propostos na trilha (2). Essas trilhas (2) 

também podem começar e terminar em outro dia (27), pois os 

alunos podem demorar mais tempo em uma parada (23) para 

matematizar o problema proposto (3). Contudo, é importante 

que as estações estejam próximas umas das outras (13) para 

possibilitar a locomoção dos alunos (23). 

Pesquisador participante M9: Estou pensando sobre o 

momento que estamos vivenciando (5). Por exemplo, todos 

agora estamos trancados em casa por causa da pandemia (30). 

Estou me lembrando de um grupo internacional em que as 

pessoas tiram fotos das janelas de suas casas (31), então, essa é 

uma possibilidade para se pensar, porque depois das fotografias 

pode-se fazer uma chamada de vídeo (39) e, em seguida, pode-

se elaborar alguns questionamentos: a) “Vocês podem fazer 

comparações dos tamanhos das janelas que foram fotografadas?” 

(18) b) “Como podemos medir o tamanho da rua sem sair de 

casa” (29) e c) “Que tipo de Matemática vocês podem 

perceber?” (8). Assim, podemos trabalhar isso dentro de casa 

(39) e arquivar essas informações (30). 

Pesquisador participante M11: Esse tipo de atividade na 

pandemia (11) é proposto por Ubiratan D’Ambrosio que, em 

uma de suas palestras, propôs que os alunos (23) dentro de suas 

casas fizessem medições dos cômodos (29). Então, podemos 

pensar na realização de uma trilha (2) dentro de nossas casas, 
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como, por exemplo, cada cômodo seria uma estação (5) na qual 

os alunos realizam atividades matemáticas (3) relacionadas com 

um específico cômodo da cada casa (17) bem como verificar o 

contexto histórico da família (19). 
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Qual é o seu entendimento sobre a Etnomodelagem? 

Ex-aluno participante M1: Para mim, é a junção (44) da 

Etnomatemática (35) com a Modelagem (36) possibilita a 

formulação de modelos (32), então, eu parto do princípio da 

associação entre essas duas áreas do conhecimento para definir a 

Etnomodelagem (44) e, com isso junto, criar etnomodelos (32) 

que representem uma determinada prática matemática (16). 

Ex-aluno participante M7: Eu acredito que quando um 

conhecimento matemático de fora de uma cultura (1) conversa 

com o conhecimento de dentro (7) de uma outra cultura vai 

existir sempre um diálogo (44) que possibilita o 

desenvolvimento de um novo conhecimento (38). Então, a 

Etnomodelagem (45) possibilita que o conhecimento de fora de 

uma certa cultura (1) converse com o conhecimento de dentro 

dessa cultura (7) e, assim, essa conversa tem um dinamismo 

cultural que respeita e valoriza culturas distintas (44). 

Professora-pesquisadora: Concordo, eu também gosto muito 

quando os pesquisadores M9 e M11 explicam que a 

Etnomodelagem (44) é quando os aspectos culturais (37) estão 

inseridos nos processos da Modelagem (36) para se fazer a 

tradução entre diferentes culturas (40). 

Ex-aluna participante F4: Eu entendo que a Modelagem (36) 

busca uma aproximação da matemática escolar (22) com a 

realidade dos alunos (5), então, acho que fazemos essa 

valorização da cultura (7) quando retiramos questionamentos da 

comunidade local (17) para trabalhar com os conteúdos 

matemáticos (8) ou com os etnomodelos (32). 

Ex-aluno participante M5: Entendo que na Etnomodelagem 

(45) não há comparação entre o conhecimento acadêmico (1) 

com o conhecimento popular e empírico (7). Por exemplo, 

quando observamos os conhecimentos de um pedreiro, que não 

passou pela escola (17), observamos os seus cálculos (7), mas 

não os comparamos com os conhecimentos de um engenheiro 

(20), apesar de percebermos que os esses cálculos se aproximam 

porque se complementam (44). Estou me lembrando de um 

artigo dos pesquisadores M9 e M11 por meio do qual esses 

autores explicam sobre o balaio do café (5) e, para mim, esse 

artigo trouxe um alto impacto porque quando você proporciona 

que as vozes subalternas apresentem os seus conhecimentos (26) 

que, muitas vezes, é renegado (20). Isso é muito importante 

nesse processo (4). E, agora pensando na escola, muitas vezes, 

nós subestimamos os conhecimentos dos nossos alunos (28), os 

conhecimentos que eles trazem de suas vivências e, quando você 

coloca esses meninos para pôr a “mão na massa” para mostrar os 

conhecimentos que eles trazem de casa é surpreendente (7). 

Então, esses alunos se sentem empoderados (46) em trabalhar 

com a Etnomodelagem (44) porque retiramos esses sujeitos do 

anonimato (38), possibilitando a conexão dos conhecimentos 

(21) que a escola apresenta com os conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola (44). 
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Pesquisador participante M11: Essa observação sobre a 

Etnomodelagem de que não se faz comparações entre 

conhecimentos é muito importante (44). Desse modo, ressalto a 

importância das visões ética (perspectiva global) (1) com a visão 

êmica (perspectiva local) (7) do conhecimento matemático (8). 

Então, os observadores externos (20) que se direcionam para 

uma determinada cultura observam um determinado 

conhecimento matemático (8), por exemplo, como os 

observadores externos que estão de fora da cultura procuram 

realizar comparações entre esses conhecimentos (21). Contudo, 

em Etnomodelagem (35), não falamos em comparações, mas 

sim em tradução (40) entre conhecimentos que dialogam entre si 

(44). O participante M7 disse em “chegar em um novo 

conhecimento” (21), mas entendo que seja chegar em um 

conhecimento que seja diferente daqueles dois [ético, êmico] por 

meio do diálogo (44) que é a interação que a Etnomodelagem 

propõe em seus pressupostos (21). Então, a Etnomodelagem (44) 

possibilita que os conhecimentos éticos (1) e êmicos (7) se 

interajam sem perder as suas características (44), porque quando 

comparamos conhecimentos ocorre uma imposição na qual o 

conhecimento dos dominadores se impõe sobre o conhecimento 

dos dominados, desse modo (20), traduzimos (40) esses 

conhecimentos para que dialoguem (44), pois são 

complementares (21), possibilitando uma visão ampla e holística 

do conhecimento matemático (44). Em nossos trabalhos mais 

recentes chamamos a tradução (40) entre esses conhecimentos 

de diálogo glocal (44) que é a junção do conhecimento local (7) 

com o conhecimento global (20). Em nossas pesquisas também 

tratamos de uma sociedade glocalizada (44) porque quando 

falamos em sociedade globalizada estamos priorizando o 

conhecimento global (20), que é dominante e, assim, 

entendemos que o conhecimento local (17) fica de fora desse 

processo, pois não se discute a existência de uma sociedade 

localizada (44). A professora-pesquisadora disse uma frase 

interessante em que a Etnomodelagem (44) se relaciona com os 

aspectos socioculturais, ou seja, a Etnomatemática (35) está 

inserida nos processos de Modelagem (36), então, isso significa 

que nos processos de Modelagem consideramos outras variáveis, 

sendo que uma dessas variáveis pode ser a cultura, a sociedade 

ou a política (21). 

Pesquisador participante M9: Essa imagem do Nepal que está 

no slide tem uma história muito interessante (19), pois os alunos 

estavam fazendo uma trilha (2) e descobriram que um templo 

tinha dois monumentos (9) em forma de pirâmide (8), sendo que 

uma delas é positiva enquanto a outra é negativa (5), estando 

relacionada com a religiosidade do rei que construiu essas 

pirâmides (19). Em seguida os alunos pesquisaram essas 

informações em museus (11) e na internet (39). Então, o 

trabalho com as trilhas (2) possibilita que os alunos façam 

questionamentos (33) sobre acontecimentos cotidianos (16). 

Outra cidade próxima foi atingida por dois terremotos que 

destruiu muitos monumentos históricos (19), então, os 

professores formularem questões (28) para que os alunos 

desenvolvessem as trilhas (2) com a seguinte questão: “Porque 
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(40) Tradução de ideias 

 

 

 

 

 

(41) Contextos ou situações 

problemas que contribuem 

para a conexão da Matemática 

com cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

 

 

 

 



246 

 

 

 

alguns templos desabaram enquanto outros permaneceram 

intactos? ” (41). Então, os alunos mediram (10) e descobriam 

que os templos que não desabaram foram construídos tendo 

como base (5) os números primos (8), que estavam relacionados 

com a própria religiosidade (35). Assim, os problemas abertos 

proporcionam possibilidades para a descoberta de coisas 

interessantes (37). 
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(45) Ambiente escolar 

 

 

 

 

 

 

(46) Contexto político social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vocês acreditam que é possível utilizar as Trilhas de 

Matemática em sala de aula na perspectiva da 

Etnomodelagem? 

Ex-aluno participante M7: Podemos utilizar as Trilhas de 

Matemática (2) em sala de aula na perspectiva da 

Etnomodelagem de maneira natural por conta do diálogo (44) 

que ocorrerá entre o conhecimento prévio dos alunos com o 

conhecimento escolar (21). Nessa ação pedagógica (11), os 

professores têm um papel fundamental (28). No momento em 

que os alunos estiverem na trilha (2), esses conhecimentos 

“conversarão” entre si (21) por que quando as escolas são 

comunidades (26) culturais diferentes (37) que possuem 

construções familiares distintas (17). 

Ex-aluno participante M5: Eu acho que a primeira coisa que 

devemos saber quando entramos em uma sala de aula é em qual 

chão estamos pisando (17), qual o contexto histórico dos alunos 

(19) e quais são os conteúdos matemáticos (8) que já foram 

apresentados para que possamos realizar qualquer tipo de 

trabalho (13). Por exemplo, quando há um confronto de 

vivências diferentes ou de classes sociais diferentes (37) a 

Etnomodelagem (44) pode ser aplicada de uma forma diferente 

(13), que propicia o desenvolvimento de um ambiente mais 

propício para verificarmos os conhecimentos que os alunos (45) 

trazem para a sala de aula (46). Concordo com o comentário de 

M7 sobre conhecer o chão da escola para que possamos elaborar 

atividades (28) relacionadas com as vivências dos alunos (5). 

Ex-aluna participante F4: Quando trabalhamos com uma trilha 

(2) precisamos saber qual matemática está envolvida (10) e 

quais são questionamentos que podem surgir na criação do 

modelo (32) que se tem em mente (33) e, lógico, trabalhando 

com a valorização da cultura (7) na qual a trilha está envolvida 

(2). Essas trilhas também podem se relacionar com outras 

matérias como a física e a geografia (6), sendo que devemos 

definir muito bem os lugares (27) das trilhas (2) para trabalhar 

com os alunos (12). 

Pesquisador-participante M11: Eu entendo que essas trilhas 

(2) possibilitam uma redefinição dos modelos matemáticos (32) 

e uma ressignificação do que seja um modelo (21), porque 

quando falamos sobre Modelagem Matemática (36), o que vem 

em nossa mente (33) é um modelo clássico (32) que pode ser 

resolvido por meio de um sistema de equações, de uma derivada 

ou integral (8). Então, a Trilha de Matemática (2) possibilita a 

redefinição do modelo (32) principalmente quando verificamos 

como que determinadas culturas matematizam a própria 

realidade (7), que são diferentes das matematizações realizadas 

na escola (3). Então, é por isso que esse conhecimento local (7) 

não é valorizado, pois é considerado primitivo porque não tem 
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um cunho científico (20). Em meu entendimento a Trilha de 

Matemática (2) pode ser utilizada começando na sala de aula, 

mas saindo para fora da escola (2) para que os alunos possam 

reconhecer que existem outros conhecimentos matemáticos (21) 

que não sejam apenas os escolares (1), para compreender que 

esses conhecimentos se complementam por meio do diálogo 

(44). Assim, um conhecimento não se impõe sobre o outro (21), 

pois é importante respeitar as diferenças entre esses 

conhecimentos (37). A perspectiva da Etnomodelagem (44) em 

uma Trilha (2) está relacionada com o encontro de diferentes 

culturas em um mesmo espaço (37), mas ao mesmo tempo 

lidando com o respeito e a valorização desses conhecimentos 

que se interagem (7), propiciando uma maneira de se olhar para 

a própria comunidade (17). Esse aspecto é muito importante 

porque está relacionado com a valorização de saberes que são 

diferentes (7) e sobre como utilizá-los em sala de aula por meio 

do dinamismo (45) cultural no encontro de duas culturas que 

possuem características distintas (44). Desse modo, ocorre a 

interação dos conhecimentos local com o global, contudo, que 

cada um perca a sua essência (44). Para mim, esse processo de 

interação não é submissão nem imposição, pois é uma evolução 

desses conhecimentos (38). 

Ex-aluno participante M1: Eu acredito que uma mesma trilha 

(2) pode ser aplicada em séries diferentes (22), mas com 

planejamentos diferentes (30). Por exemplo, seria importante 

para a realização de uma trilha (2) que os alunos conheçam o 

trajeto que percorrerão (27), então, acredito que seria 

interessante fazer um esboço dessa trilha para mostrar esses 

locais para os alunos (28). E poderia também fazer uma rota (30) 

para que os alunos pudessem pensar no conteúdo matemático (8) 

que pudesse estar relacionado com outras disciplinas como a 

arte, a história e a geografia (6). 

3.3.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Grupo Focal 

 

O quadro 27 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta do grupo Focal conduzida com os 

participantes M1, M3, F4, M5 e M7 ex-alunos da disciplina de Etnomatemática e com os 

pesquisadores participantes M9 e M11 durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

Quadro 27: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do grupo focal 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

(9) Artefatos culturais 

(16) Contribuição do conhecimento matemático para o cotidiano 

(17) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(19) Conexão da história com a Matemática 

 

 

 

 

 

Etnomatemática 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a condução das codificações aberta e axial relacionadas com as respostas dadas 

para as questões discutidas no grupo focal, bem como no questionário e nas entrevistas 

semiestruturadas, apresenta-se a interpretação dos resultados por meio da elaboração das 

categorias conceituais. 

 

(26) Relações com a comunidade 

(31) Comunidade escolar 

(35) Caracterização do Programa Etnomatemática 

(37) Pluralidade Cultural 

(38) Transcendência  

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

(14) Relação com a Matemática (18) Valorização dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos 

(20) Valorização dos conhecimentos éticos 

(27) Tomada de decisão 

(29) Preferência pelos conteúdos de geometria 

(33) Pensamento matemático (34) Formação técnica  

(36) Caracterização da Modelagem Matemática 

(39) Ferramenta pedagógica 

(45) Ambiente escolar 

 

 

 

 

Modelagem Matemática 

(3)  Matematização das situações cotidianas 

(15) Estratégias de resolução 

(21) Conexão dos conhecimentos êmico e ético 

(32) Elaboração de modelos e/ou etnomodelos 

(40) Tradução de ideias 

(41) Contextos ou situações problemas que contribuem para a 

conexão da Matemática com o cotidiano 

(44)  Abordagem dialógica da etnomodelagem(46) Contexto 

político social 

 

 

 

 

Etnomodelagem 

(2) Atividades extraclasse 

(4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

(13) Estratégias de aprendizagem em Matemática 

(22) Matemática no currículo escolar 

(23) Interação entre os alunos 

(24) Registro documental 

(25) Contribuição de materiais concretos 

(28) Papel dos professores 

(30) Protocolo comportamental 

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

(43) Desenvolvimento intelectual 

Ação Pedagógica das Trilhas de 

Matemática 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE 

CATEGORIAS CONCEITUAIS 

 

A utilização de uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados possibilitou que a 

professora-pesquisadora elaborasse uma questão de investigação relacionada com a 

problemática desse estudo: 

 

Como a perspectiva de pesquisadores e participantes de trilhas de matemática podem 

contribuir para o desenvolvimento de atividades de modelagem matemática em uma 

perspectiva etnomatemática por meio da etnomodelagem? 

 

Assim, durante a condução do trabalho de campo desse estudo, os dados foram 

coletados, organizados, apresentados e analisados, possibilitando a sua codificação, bem 

como a categorização dos resultados obtidos nesse estudo. Desse modo, inicialmente, os 

dados foram definidos por meio da amostragem teórica, possibilitando que a professora-

pesquisadora anotasse as palavras, os termos, as expressões e as frases que possibilitaram a 

identificação dos códigos preliminares e, consequentemente, a abstração das categorias 

conceituais. 

A descrição de cada uma dessas conceituais foi elaborada por meio da redação de um 

texto que expressasse os significados presentes nos códigos preliminares que foram agrupados 

de acordo com as suas características comuns. Então, a professora-pesquisadora também 

utilizou algumas citações diretas, extraídas dos dados coletados no decorrer da condução da 

fase analítica dessa pesquisa. 

Por conseguinte, houve necessidade de que a análise das informações presentes nos 

dados não se limitasse à sua simples descrição por causa da relevância da compreensão, de 

maneira mais profunda, das informações presentes nessa análise, bem como na interpretação 

desses resultados (MORAES, 1999). É importante ressaltar que, nesse estudo, a interpretação 

dos resultados foi realizada mediante a exploração dos significados expressos nas categorias 

conceituais por meio do auxílio da fundamentação teórica discutida durante a revisão de 

literatura. 

Nesse contexto, destaca-se que a professora-pesquisadora e o seu orientador optaram 

pela elaboração de uma descrição textual qualitativa das categorias conceituais para uma 



250 

 

 

 

compreensão holística da problemática desse estudo. Essa abordagem possibilitou o 

desenvolvimento de uma análise detalhada da interpretação dos resultados obtidos nessa 

investigação. Nesse sentido, o quadro 28 mostra as categorias conceituais e os códigos 

preliminares obtidos a partir das codificações aberta e axial que foram elaboradas durante a 

condução do processo de codificação dos dados. 

 

Quadro 28: Códigos preliminares e categorias conceituais obtidas a partir das codificações 

aberta e axial 

Códigos Preliminares 
Categorias 

Conceituais 

(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 

(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

(9) Artefatos culturais 

(16) Contribuição do conhecimento matemático para o cotidiano 

(17) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(19) Conexão da história com a Matemática 

(26) Relações com a comunidade 

(31) Comunidade escolar 

(35) Caracterização do Programa Etnomatemática 

(37) Pluralidade Cultural 

(38) Transcendência  

 

 

 

 

 

Etnomatemática 

(1) Conhecimento ético 

(8) Conteúdos matemáticos 

(10) Aplicação da Matemática 

(14) Relação com a Matemática 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

(20) Valorização dos conhecimentos éticos 

(27) Tomada de decisão 

(29) Preferência pelos conteúdos de geometria 

(33) Pensamento matemático 

(36) Caracterização da Modelagem Matemática 

(39) Ferramenta pedagógica 

(45) Ambiente escolar 

 

 

 

 

 

Modelagem 

Matemática 

(3) Matematização das situações cotidianas 

(15) Estratégias de resolução 

(21) Conexão dos conhecimentos êmico e ético 

(32) Elaboração de modelos e/ou etnomodelos 

(40) Tradução de ideias 

(41) Contextos ou situações problemas que contribuem para a conexão da 

Matemática com o cotidiano 

(44)  Abordagem dialógica da etnomodelagem 

(46) Contexto político social 

 

 

 

 

Etnomodelagem 

(2) Atividades extraclasse 

(4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

(11) Ação pedagógica 

(12) Interação entre professores e alunos 

(13) Estratégias de aprendizagem em Matemática 

Ação Pedagógica das 

Trilhas de 

Matemática 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por conseguinte, a elaboração das categorias conceituais teve como objetivo 

fundamentar e validar a sua descrição a partir de interlocuções empíricas das informações 

extraídas dos instrumentos de coleta de dados com a sua relação com a fundamentação teórica 

proposta nesse estudo. 

A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma das categorias conceituais identificadas 

nesse estudo, na codificação axial, que foram determinadas por meio da identificação dos 

códigos preliminares, que foram identificados na codificação aberta e agrupados conforme as 

suas semelhanças teóricas. 

 

4.1. Etnomatemática 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados desse 

estudo estão relacionados com a análise e a interpretação da perspectiva da Etnomatemática 

conforme a percepção dos 11 participantes desse estudo. Nesse sentido, de acordo com o 

participante M11, a Etnomatemática é um: 

(...) programa que se identifica com o pensamento contemporâneo, pois 

valoriza as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas que compõem 

um sistema de pensamento matemático sofisticado que busca o 

entendimento, a compreensão e o desenvolvimento das técnicas e das 

habilidades matemáticas que estão presentes no fazer matemático dos 

membros de grupos culturais distintos. 

 

Conforme essa perspectiva, a etnomatemática busca o entendimento sobre como o 

saber/fazer matemático e a compreensão do processo de matematização desenvolvido pelos 

membros de grupos culturais distintos podem se relacionar com a ação pedagógica 

desenvolvida em contextos educacionais diversos. Desse modo, os saberes e fazeres locais 

podem são adquiridos por meio da utilização das ticas do matema desenvolvidas em 

diferentes etnos. 

(22) Matemática no currículo escolar 

(23) Interação entre os alunos 

(24) Registro documental 

(25) Contribuição de materiais concretos 

(28) Papel dos professores 

(30) Protocolo comportamental 

(34) Formação técnica 

(42) Jogos e brincadeiras de rua 

(43) Desenvolvimento intelectual 
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Para D’Ambrosio (1990), o principal objetivo do Programa Etnomatemática é 

respeitar os diferentes modos do saber/fazer matemático desenvolvido em diferentes culturas, 

bem como valorizar a execução das práticas diárias de natureza matemática que são realizadas 

pelos grupos de indivíduos organizados em família, comunidade, profissões, tribos e nações. 

Consequentemente, essas ticas são as maneiras, os modos, as técnicas, as estratégias e 

os procedimentos matemáticos utilizados pelos membros de grupos culturais distintos (etno) 

com o objetivo de explicar, conhecer, entender, compreender, lidar, matematizar, modelar e 

conviver com a própria realidade (matema) por meio da tradução de situações-problemas 

enfrentadas no cotidiano. Por exemplo, o participante M1 comentou que a: 

(...) Etnomatemática tem diversos olhares, que estão associados com o 

cotidiano dos alunos e dos seres humanos em geral. Então, a 

Etnomatemática está relacionada com os procedimentos e técnicas 

diferenciadas utilizadas na resolução de problemas matemáticos, buscando 

valorizar o conhecimento matemático tácito dos alunos e das pessoas em 

seus próprios contextos. 

 

Conforme essa asserção, é importante que os procedimentos e as práticas matemáticas 

presentes no contexto cultural dos membros de grupos culturais distintos sejam 

contextualizadas no ambiente escolar com a utilização da ação pedagógica proposta pelo 

Programa Etnomatemática. Por exemplo, o participante M5 destacou que: 

(...) conhecer a cultura matemática de uma maneira mais empírica teve um 

sentido muito grande para mim porque Descartes, com o seu método, definiu 

o que era conhecimento acadêmico, deixando de fora uma gama de saberes 

da sociedade que não estava na academia, desvalorizando o conhecimento 

popular. Então, a Etnomatemática constitui o saber/fazer matemático de uma 

forma empírica e local. 

 

Nessa perspectiva, Para D’Ambrosio (1993), a Etnomatemática está relacionada com o 

desenvolvimento da arte, das técnicas e das estratégias (ticas), que visam explicar, entender e 

desempenhar na realidade (matema) com referência ao próprio contexto cultural (etno). 

Assim, a Etnomatemática possibilita o reconhecimento de que os membros de grupos 

culturais distintos desenvolvem e desenvolveram maneiras próprias para explicar, entender, 

compreender, conhecer, modificar e modelar as próprias realidades que em permanente 

evolução. 

Nessa perspectiva, o Programa Etnomatemática demonstrou como o conhecimento 

matemático possui muitas tradições culturais, pois os membros de cada grupo cultural 

desenvolveram maneiras únicas para incorporar os saberes matemáticos locais em seus 

afazeres cotidianos, representando essas situações-problema por meio de matematizações 
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próprias com a incorporação de sistemas de numeração e de procedimentos de quantificação, 

medição e classificação de objetos. No ponto de vista do participante M15, a: 

Etnomatemática é a chave para encontrar as conexões entre a vida cotidiana 

dos alunos e a escola, pois os membros de culturas distintas combinam o 

conhecimento matemático com outras áreas disciplinares, como, por 

exemplo, a arte, a geografia e a economia, a fim de atender às suas 

necessidades de sobrevivência. 

 

Portanto, os membros de grupos culturais distintos desenvolveram e desenvolvem a 

sua própria linguagem matemática e símbolos para que possam entender os fenômenos que 

ocorrem em seu entorno. Nesse sentido, o participante M5 comentou que os “alunos têm todo 

um olhar específico sobre as práticas matemáticas muito próximas porque as utilizam em sua 

vida diária, então, esses conhecimentos poderiam ser valorizados no ambiente escolar”. 

Assim, a Etnomatemática lida com os valores matemáticos desenvolvidos localmente pelos 

membros dessas culturas. Para a participante F2, a Etnomatemática é: 

(...) um campo de investigação que busca estudar as práticas matemáticas 

dos membros de grupos culturais que as desenvolveram e as praticam e que 

foram passadas de geração em geração. Exemplifico com o grupo cultural 

dos pedreiros que tem as suas próprias práticas matemáticas que são distintas 

daquelas praticadas nas escolas. 

 

Para D’Ambrosio (2006), a Etnomatemática possibilita a manutenção da memória 

cultural e dos mitos, bem como a valorização dos códigos, símbolos e das maneiras 

específicas dos membros de grupos culturais distintos raciocinarem, inferirem e modelarem o 

próprio (D’AMBROSIO, 1998). 

Os resultados obtidos nessa pesquisa mostram que para os 11 participantes desse 

estudo, as comunidades nas quais as escolas estão inseridas têm costumes, comportamentos e 

conhecimentos matemáticos e geométricos característicos de sua região. Para esses 

participantes, esses conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção de 

atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a cultura local de acordo com uma 

perspectiva da Etnomatemática. Por exemplo, o participante M11 ressaltou que sobre a 

importância de que os: 

(...) membros mais antigos da comunidade sejam convidados para explicar 

sobre os costumes e comportamentos locais. Em relação aos conhecimentos 

matemáticos e geométricos utilizado localmente, é necessário que, por 

exemplo, os artesões que confeccionem artefatos culturais também sejam 

convidados para que possam explicar como utilizam os pensamentos 

matemático e/ou geométrico na elaboração de etnomodelos mentais 

relacionados com a confecção de um tapete, de um cesto ou de um artefato 

de pedra-sabão. 
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Desse modo, a conexão das atividades matemáticas locais com os contextos escolares 

pode auxiliar na promoção do conhecimento matemático desenvolvido localmente por meio 

de sessões de compartilhamento desses saberes em salas de aula, visando contribuir para o 

desenvolvimento e a valorização de formas culturais de se fazer matemática. Por exemplo, o 

participante M1 afirmou que os: 

(...) conteúdos que surgem ou existem na própria comunidade podem ser 

aproveitados em uma ação interdisciplinar com a elaboração de projetos 

relacionados com as tarefas desenvolvidas diariamente, possibilitando a 

ampliação dos conteúdos matemáticos e geométricos trabalhados em salas 

de aula. 

 

Por conseguinte, a incorporação dos saberes e fazeres locais no contexto escolar 

possibilita que as conexões entre esses conhecimentos sejam realizadas para que possam 

trazer mudanças nas atitudes dos professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática por meio da utilização de procedimento, técnicas e estratégias diversas. Por 

exemplo, o participante M15 destacou que: 

(...) desenvolvemos atividades etnomatemáticas para o ensino e a 

aprendizagem em Matemática dos alunos com a utilização de diferentes 

tipos de artefatos culturais encontrados nas comunidades e que 

correspondem aos objetivos do currículo escolar. Assim, muitas atividades 

matemáticas que foram desenvolvidas no Nepal ajudam a promover nossas 

próprias culturas e o respeito pela nossa diversidade. 

 

Nesse contexto, Owens (2012) ressalta a importância de que os professores utilizem os 

artefatos culturais, provenientes das comunidades dos alunos, na elaboração de atividades 

curriculares, visando a contextualização de situações-problema matemáticas com o objetivo 

de envolvê-los no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nesse direcionamento, 

a participante F2 argumentou que os: 

(...) conhecimentos matemáticos e geométricos locais podem ser valorizados 

em uma Mostra ou Feira da Matemática com para que os alunos possam 

relacionar os saberes da comunidade com as atividades matemáticas e 

geométricas que eles praticam nas escolas. Em geral, as escolas estaduais 

têm levando os conhecimentos da comunidade para dentro das salas de aula, 

visando a valorização do conhecimento dos alunos, da família e da 

comunidade. 

 

Conforme essa perspectiva, Rosa e Orey (2017b) esclarecem sobre a relevância de que 

os alunos estudem os aspectos geográficos, econômicos, históricos, ambientais, políticos, 

sociais e culturais das próprias comunidades, conectando-os ao contexto local numa 

abordagem matemática interdisciplinar. Então, existe a necessidade de que o processo de 
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ensino e aprendizagem em Matemática seja contextualizado no cotidiano dos alunos por meio 

da elaboração das atividades curriculares propostas em sala de aula. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que os 11 participantes desse 

estudo afirmaram que em sua prática docente como professores de Matemática percebem que 

os seus alunos utilizam os conhecimentos tácitos desenvolvidos localmente para resolverem 

os problemas matemáticos propostos em sala de aula. Então, essa ação pedagógica busca 

examinar as congruências culturais entre as comunidades e as escolas, indicando a 

necessidade de que os professores reconheçam e respeitem as origens sociais, culturais e 

linguísticas dos alunos. 

Concordando com esse contexto, o participante M15 afirmou que os seus alunos 

utilizam o conhecimento tácito para resolver problemas matemáticos. Por exemplo, os alunos 

do quinto ano usam as mãos e as palmas das mãos para medir a espessura das formas 

geométricas nas salas de aula. É importante ressaltar que esses conhecimentos estão 

incorporados nas experiências e vivências pessoais dos alunos, sendo contextualizadas em 

suas práticas e afazeres cotidianos. Por exemplo, o participante M11 comentou que o 

“conhecimento tácito envolve as ideias, normas, pressentimento, intuições, emoções, crenças, 

perspectivas, percepções e os sistemas de valores desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos”. 

Desse modo, destaca-se que os alunos desenvolvem o conhecimento ao elaborarem 

analogias entre os diferentes campos de conhecimento, inclusive o matemático, com a 

realização de tarefas experimentais, investigativas e de descobertas por meio da utilização de 

práticas matemáticas originadas em seu cotidiano. Assim, o participante M11 afirmou que a: 

(...) realização das Trilhas de Matemática é um ótimo exemplo de utilização 

de conhecimentos tácitos dos alunos. Por exemplo, os alunos podem estudar 

os cestos de colheita de café, confeccionados localmente, para verificar se o 

pagamento pela colheita está sendo realizado de maneira correta pelos 

fazendeiros. 

 

Similarmente, o participante M15 argumentou que essas “trilhas fazem parte das 

atividades relacionadas com o cotidiano dos alunos, pois nesses trajetos são encontradas 

formas locais de medir e definir o processo do desenvolvimento de ideias e práticas 

etnomatemáticas”. Por conseguinte, os alunos podem visualizar a Matemática de maneira 

natural, tornando o processo de ensino aprendizagem contextualizado e com significado. 

Conforme esse contexto, Rosa e Orey (2006) afirmam que um dos objetivos principais 

do Programa Etnomatemática é mostrar para a comunidade escolar, a relevância das 
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contribuições das ideias, dos procedimentos e das práticas matemáticas avançadas que são 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos para o desenvolvimento da 

Matemática escolar e acadêmica. 

Por outro lado, os resultados obtidos nesse estudo também mostram que a 

Etnomatemática convida os professores a saírem de sua zona de conforto para que possam 

abraçar os saberes e fazeres advindos das comunidades, pois apesar da formação técnica, 

existe a necessidade de que os alunos participem de um processo educacional humanista para 

que promovam a complementaridade entre os conteúdos escolares e locais. Por exemplo para 

o participante M5, “não fica claro para os alunos a relação dos conteúdos matemáticos com o 

cotidiano e quando descobrem essa conexão eles ficam surpresos”. 

Nesse contexto, o participante M5 também argumentou sobre a importância de que os 

professores “não despejem somente os conteúdos nos alunos, mas que utilizem os 

conhecimentos tácitos originados em seu cotidiano, mas pelo fato da escola possuir um 

cronograma curricular matemático engessado, muitas vezes, não conseguimos trabalhar esse 

lado”. 

Assim, Rosa (2010) afirma que a “escola pode ser considerada como um ambiente 

limitador da utilização dos conhecimentos tácitos dos alunos e os professores têm a missão de 

provocar os alunos na utilização desses saberes em salas de aula”. Portanto, essa abordagem 

busca o estabelecimento de relações entre os saberes e fazeres matemáticos locais com a 

Matemática praticada nos contextos escolares. 

A partir dos resultados obtidos, infere-se que os 11 participantes desse estudo 

explicaram como podem utilizar o cotidiano e o contexto cultural dos alunos para elaborarem 

as atividades curriculares propostas em sala de aula. Desse modo, o participante M15 afirmou 

que os “alunos realizam projetos na perspectiva da Etnomatemática como parte de suas 

atividades culturais, mas também para cumprir os objetivos curriculares propostos nessa ação 

pedagógica”. 

Então, esses participantes reconheceram a importância de que o conhecimento 

matemático dos alunos seja contextualizado em seu entorno sociocultural para a elaboração de 

tarefas relacionadas como o currículo matemático. Por exemplo, o participante M11 

argumentou que: 

(...) essas atividades podem utilizar as experiências dos alunos que são 

vivenciadas em seu cotidiano, como, por exemplo, os jogos de rua, de 

tabuleiro e digitais. Os professores também podem utilizar as experiências 

relacionadas com o andar de bicicleta e observar os acontecimentos no 

trajeto da casa para a escola e vice-versa. 
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De modo semelhante, o participante M15 comentou que “eu uso os contextos 

socioculturais dos alunos para conectar o currículo de matemática escolar com as atividades 

de sua vida diária por meio da elaboração de projetos”. Dessa maneira, os procedimentos, as 

técnicas e estratégias matemáticas utilizadas pelos membros de culturas distintas têm sido 

historicamente organizadas, em diferentes grupos da comunidade escolar, bem como em 

contextos espaciais e temporais distintos. 

Nesse direcionamento, os sistemas de conhecimento matemático presentes nessas 

comunidades são frequentemente representados por etnomodelos que auxiliam esses membros 

a entenderem, analisarem e compreenderem holisticamente o seu entorno. Por exemplo, o 

participante M15 afirmou que os “membros de culturas distintas elaboram os etnomodelos 

para explicarem os fenômenos que ocorrem em suas vidas diárias”. Esse contexto mostra a 

necessidade de que os professores se conscientizem sobre a utilização das vivências e 

experiência culturais dos alunos na elaboração de atividades curriculares propostas em sala de 

aula. Por exemplo, o participante M15 afirmou que os: 

(...) professores precisam ter um olhar diferenciado e ouvir atentamente as 

questões dos alunos, principalmente, para saber em qual ambiente 

sociocultural eles estão inseridos. Por exemplo, às vezes, um pai de aluno é 

pedreiro, do outro é engenheiro, do outro é mestre de obras, então, quando 

você traz atividades que são mais concretas para os alunos você pode ter 

certeza que a maioria dos alunos ficam interessados nas aulas. 

 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2006) ressaltam que o conhecimento matemático é um 

sistema de saberes e fazeres que é difundido de geração em geração que está relacionado com 

a identidade cultural dos alunos, pois esse conhecimento é adquirido e acumulado por meio da 

observação, do estudo, da análise, da compreensão, do entendimento, da transmissão e da 

difusão das ideias, procedimentos e práticas matemática que são desenvolvidas localmente. 

Continuando com a redação dessa categoria, a interpretação dos resultados obtidos 

nesse estudo mostra que os 11 participantes reconhecem a conexão dos conhecimentos 

matemáticos e geométricos estudados nas escolas com a cultura dos alunos por meio da 

utilização de saberes e fazeres matemáticos que desenvolvem em suas práticas cotidianas.  

Por exemplo, o participante M17 afirmou que a “Matemáticos é moldada por influências 

culturais porque é, de fato, um conhecimento transcultural”. Então, o participante M9 

comentou que a conexão entre esses conhecimentos pode ser percebida nos: 

(...) monumentos, nas minas, nas atividades diárias e nos mercados de rua, 

pois os conhecimentos matemático e geométrico estão relacionados com os 

saberes e fazeres cotidianos e escolares, que possibilitam para os alunos a 
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compreensão do domínio pleno do processo histórico de cada um desses 

campos para que possam entender as razões lógicas e históricas de sua 

existência. 

 

Contudo, o participante M5 comentou que essa conexão possibilita que os professores 

“conheçam o contexto sociocultural dos alunos para que possam elaborar atividades 

relacionadas com as suas vivências cotidianas”. Dessa maneira, Rosa (2010) afirma que a 

Etnomatemática buscar entender o desenvolvimento de uma educação que possibilite a 

aquisição e a utilização de conhecimentos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática. 

De acordo com essa discussão, os resultados obtidos nesse estudo mostram que, para 

os 11 participantes, as atividades praticadas no cotidiano podem influenciar no 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico dos alunos. Para esses 

participantes, é importante que os professores explorem os conhecimentos matemáticos locais 

e se conectem com a comunidade escolar ao realizarem as Trilhas de Matemática nas ruas de 

suas cidades. Por exemplo, o participante M17 comentam que as “atividades praticadas no 

cotidiano podem influenciar o desenvolvimento dos conhecimentos matemático e geométrico 

dos alunos em sala de aula, pois estão associadas com o próprio contexto cultural”. 

Esses participantes também destacaram que os conhecimentos matemático e 

geométrico são influenciados de acordo com as considerações socioculturais dos membros da 

comunidade escolar. Portanto, o participante M11 comentou que é “importante discutir as 

influências que existem no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, que estão 

presentes em salas de aula e relacionadas com a dualidade entre os conhecimentos adquiridos 

dentro e fora do ambiente escolar”. 

Essa discussão propicia uma ação crítica e reflexiva sobre as ações pedagógicas 

desenvolvidas em uma perspectiva cultural para o desenvolvimento do trabalho educacional 

que é desencadeado nas escolas. Então, existe a necessidade de que os professores 

compreendam a congruência cultural entre os saberes e fazeres adquiridos nos ambientes 

comunitários e escolares. Por exemplo, o participante M5 destacou que o “conhecimento 

matemático embutido nos fazeres do cotidiano agregam valor na hora do entendimento do 

conteúdo escolar, como isso o aluno reconhece mais facilmente formas de resolver 

problemas”. 

Conforme Rosa e Orey (2017a), a Etnomatemática tem como objetivo possibilitar a 

aquisição, o desenvolvimento e o acúmulo de conhecimentos matemáticos aprendidos e 

apreendidos nas vivências e experiências dos alunos, bem como a sua relação com os 
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conteúdos matemáticos e geométricos ensinados no ambiente escolar por meio da utilização 

desse programa como uma ação pedagógica. 

Por conseguinte, é necessário que os professores busquem relacionar o conhecimento 

matemático escolar com as atividades vivenciadas pelos alunos em sua vida diária, a partir da 

incorporação de saberes locais, possibilitando a ampliação desses fazeres nas salas de aula. 

 

4.2.      Modelagem Matemática 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados desse 

estudo estão relacionados com a análise e a interpretação da perspectiva da Modelagem 

Matemática em sua perspectiva sociocrítica conforme a percepção dos participantes desse 

estudo. De acordo com os resultados obtidos, infere-se que, para os 11 participantes desse 

estudo, a Modelagem Matemática pode ser considerada como uma ação pedagógica essencial 

para o desenvolvimento para a Etnomatemática. 

Por conseguinte, a implementação desse programa em salas de aula tem como objetivo 

promover a valorização, o respeito e a conscientização sobre a influência da cultura nas 

maneiras pelas quais os alunos se comunicam, pensam e difundem as ideias, procedimentos e 

práticas matemáticas presentes em sua vida cotidiana. Por exemplo, o participante M11 

comentou que a 

(...) Modelagem possibilita a tradução de situações-problema encontradas 

nos sistemas de conhecimento matemático presentes no cotidiano dos 

alunos. Desse modo, utilização da Modelagem analisa com frequência como 

os membros de culturas distintas desenvolvem o seu conhecimento 

matemático ao longo da história. Essa abordagem busca a valorização e o 

respeito aos aspectos culturais da Matemática através da tradução de suas 

técnicas, estratégias e procedimentos que estão incorporados nas práticas 

matemáticas desenvolvidas localmente. 

 

Nesse direcionamento, o participante M1 afirmou que a “Modelagem matemática 

possibilita que os alunos olhem para os acontecimentos na natureza para tentar descrever 

esses fenômenos com a elaboração de modelos e etnomodelos através da utilização de 

conhecimentos matemáticos”. Desse modo, para Rosa (2010), é importante destacar que as: 

(...) técnicas da modelagem proporcionam a contextualização da matemática 

acadêmica, fornecendo as condições necessárias, através da elaboração dos 

modelos matemáticos, para que os membros desses grupos culturais possam 

atuar satisfatoriamente no mundo globalizado (p. 3). 
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Conforme esses participantes, a Modelagem Matemática auxilia os professore na 

compreensão das práticas matemática específicas que desempenham um papel vital para o 

entendimento dos fenômenos diários por meio da elaboração de modelos ou etnomodelos que 

envolvem as representações da própria realidade. Assim, o participante M15 esclareceu que a: 

(...) elaboração dessas representações são resultado da utilização de sistemas 

matemáticos organizados pelo desenvolvimento das práticas matemáticas 

presentes em diferentes culturas. Esses sistemas se materializam como 

artefatos, que são representações concretas dessas ideias matemáticas, por 

meio saberes escolares e/ou locais. 

 

Em concordância com essa perspectiva, o participante M15 destacou que os: 

(...) procedimentos e as práticas matemáticas estão enraizadas nas relações 

numéricas encontradas na medição, no cálculo, nos jogos, na geometria, na 

adivinhação, na navegação e na astronomia, que podem ser matematizadas e 

modeladas em uma ampla variedade de contextos culturais, possibilitando 

que os alunos possam compreender de uma maneira holística o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática. 

 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, a Etnomodelagem pode ser 

considerada como o estudo das ideias, procedimentos e práticas matemáticas utilizadas em 

diversas situações-problema enfrentadas no cotidiano dos membros de grupos culturais 

distintos, podendo ser entendida como um construto social e culturalmente enraizado. 

Conforme Cortes (2017), esse contexto promove a exploração das práticas matemáticas que 

visa a valorização e o respeito aos conhecimentos matemáticos adquiridos pelos alunos em 

seu próprio contexto sociocultural. 

Então, é importante que os alunos se conscientizem sobre os conteúdos matemáticos e 

geométricos que podem surgir nas atividades realizadas diariamente para que possam elaborar 

os modelos que representam as situações-problema cotidianas por meio da utilização de um 

conjunto de procedimentos, estratégias e técnicas que visam a interpretação da própria 

realidade. Por exemplo, o participante M9 destacou que a “ação pedagógica da Modelagem 

pode agregar novas percepções matemática nos saberes e fazeres matemáticos adquiridos 

pelos alunos”. 

Assim, a Modelagem objetiva a ampliação do conhecimento matemático dos alunos, 

bem como mostra que existem outros conhecimentos matemáticos para serem explorados 

pelos alunos. De acordo com essa perspectiva, para Bassanezi (2002) argumenta que durante 

a condução do processo de Modelagem Matemática, os alunos transformam as situações-

problema da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando as suas soluções 

na linguagem do mundo real. 
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Os resultados obtidos nessa investigação mostram que para os 11 participantes desse 

estudo mostram que é possível modelar monumentos os objetos, a construções, os artefatos e 

as representações artísticas que são encontradas em sua cidade com a utilização de conteúdos 

matemáticos e geométricos escolares. Conforme esses participantes, os membros de grupos 

culturais distintos desenvolvem as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas próprias 

que destacam a necessidade da utilização de ferramentas matemáticas básicas que são 

utilizadas no processo da modelagem para a elaboração de modelos. 

Essas ferramentas estão relacionadas como os modos pelos quais esses membros 

desenvolve para lidar, matematizar e modelar a própria realidade, como a medida, a 

comparação, a quantificação, a classificação e a inferência. Nesse direcionamento, o 

participante M17 reforçou a possibilidade de modelar objetos presentes no cotidiano, como, 

por exemplo, as “pontes, a inclinação de rampas, a largura dos degraus das escadas, o volume 

de água em fontes, os triângulos na arquitetura das casas, a velocidade de escadas rolantes e o 

volume e o peso de estátuas”. 

De acordo com esse contexto, o participante M3 comentou que os “alunos podem 

utilizar os conhecimentos matemáticos e geométricos para modelar as situações-problema que 

enfrentam no dia a dia”. Por conseguinte, Rosa e Orey (2012a) ressaltam que os membros de 

grupos culturais distintos utilizam diferentes ferramentas matemáticas, como, por exemplo, as 

matematizações, para auxiliá-los na organização, análise, compreensão e entendimento das 

situações-problemas propostas no ambiente escolar, visando resolver as situações-problema 

enfrentadas no cotidiano com a utilização de processos de modelagem. 

A partir dos resultados obtidos, infere-se que, para os 11 participantes desse estudo, os 

conteúdos matemáticos e geométricos são importantes para a realização de atividades e 

tarefas cotidianas pelos alunos por meio da modelagem. É importante considerar que as 

técnicas e estratégias próprias que os membros de grupos culturais distintos desenvolvem para 

representar as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas que são necessárias para a 

resolução de problemas enfrentados no cotidiano, que são localmente desenvolvidas de 

acordo com os contextos cultural, social, político, econômico e ambiental nos quais estão 

inseridos. 

Nesse sentido, o participante M5 afirmou que “quando os conteúdos matemáticos e 

geométricos se relacionam com a matemática praticada no dia-a-dia, eles passam a ter mais 

sentido e significado para os alunos e a Matemática deixa de ser uma disciplina difícil e 

desconexa”. Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que esses conteúdos se tornam 
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importantes quando os professores agregam a eles, os valores de humanidade, respeito, 

solidariedade, colaboração e cooperação para que os alunos consigam lidar com seu entorno 

de um modo mais humanitário ao estabelecer relações entre os conhecimentos matemáticos 

aprendidos no ambiente escolar com os saberes e fazeres utilizados em suas comunidades. 

A interpretação dos resultados obtidos nessa investigação também mostra que os 11 

participantes desse estudo relacionaram os conteúdos matemáticos e geométricos com o 

cotidiano na perspectiva da Modelagem Matemática. Por exemplo, o participante M13 

afirmou que “esse aspecto da utilização do cotidiano dos alunos em sala de aula é importante, 

pois os alunos devem ser capazes de dominar os conceitos básicos da Matemática e da 

Geometria para utilizá-los em sua vida diária, modelando as situações-problema vivenciadas 

em seu próprio contexto”. Para Rosa e Orey (2009), esse contexto possibilita que os alunos 

percebam o próprio potencial matemático adquirido em suas vivências, auxiliando-os na 

elaboração dos modelos matemáticos. 

Nesse direcionamento, o participante M15 comentou que “eu levo os alunos para 

caminhar na comunidade e exploramos, por exemplo, a encosta da rua para observamos 

concretamente como medir a sua inclinação. Esse é um aspecto real em nosso ambiente que 

pode ser resolvido algebricamente com a modelagem”. Por exemplo, o participante M11 

comentou que os: 

(...) alunos podem estudar as transformações no plano relacionadas com a 

ferrovia subterrânea (Underground Railroad) que foi desencadeada no 

período da escravidão nos Estados Unidos. Essa ação pedagógica considerou 

o elo entre a matemática, a história, a etnomatemática e a arte de quilting 

numa abordagem interdisciplinar por meio da elaboração de um projeto de 

modelagem desenvolvido com os alunos em uma escola na Califórnia. Nessa 

abordagem, os professores podem auxiliar os alunos no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos geométricos, como, por exemplo, de simetria e 

transformações. Esse projeto estimulou a criatividade, a motivação e o 

interesse dos alunos através da confecção dos quilts que são considerados 

com expressões culturais e matemáticas presentes na história. 

 

De acordo com a participante F2, os alunos possuem muitos saberes e fazeres que 

foram aprendidos de geração em geração, sendo importante que os professores associem, 

sempre que possível, os conteúdos matemáticos em sala de aula trabalhado com o cotidiano 

por meio da elaboração de modelos. Nesse direcionamento, Cortes (2017) afirma que o 

aprendizado é desencadeado de acordo com o propósito dos alunos, pois desenvolve 

capacidades diferenciadas para que possam agir, reagir, refletir e alterar o ambiente em que 

vivem, transformando-o, estrategicamente. Para o participante M5, essa abordagem “agrega 



263 

 

 

 

valores culturais e interdisciplinaridade nos conteúdos matemáticos e geométricos no 

processo de Modelagem. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que, de a acordo com os 11 

participantes, o ambiente de aprendizagem propiciado pela Modelagem Matemática pode 

influenciar o desenvolvimento do processo de resolução de problemas dos alunos de maneiras 

distintas quando os alunos se conscientizam da relação da Matemática com o próprio 

cotidiano por meio da elaboração de modelos. Então, é importante destacar que o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática direcionado para a resolução de problemas cotidianos 

com a utilização da Modelagem para valorizar e possibilitar a conexão entre a Matemática 

com as experiências vivenciadas diariamente pelos alunos. 

 

4.3. Etnomodelagem 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados desse 

estudo estão relacionados com a análise e a interpretação da perspectiva da Etnomodelagem 

conforme a percepção dos participantes desse estudo sobre o seu entendimento com relação às 

possíveis conexões entre a Etnomatemática e a Modelagem. 

Por meio dos resultados obtidos nessa investigação, infere-se que para os 11 

participantes desse estudo, a Etnomodelagem está relacionada com o emprego das ideias, 

noções, procedimentos, técnicas, estratégias e práticas matemáticas encontradas nas escolas e 

fora do ambiente escolar, que podem ser utilizadas no desenvolvimento do processo de 

modelagem, mas não somente como uma mera manipulação de conceitos matemáticos 

abstratos, mas como a tradução entre sistemas de conhecimentos matemáticos diversos. 

Desse modo, o participante M11 argumentou que a “aplicação do conhecimento 

etnomatemático juntamente com as ferramentas da modelagem possibilita a conscientização 

de que existem diferentes sistemas de conhecimento por meio de uma visão holística de 

saberes matemáticos diversos”. A participante F4 comentou que a: 

Etnomodelagem busca uma aproximação da Matemática escolar com a 

realidade dos alunos, promovendo a valorização da cultura quando 

utilizamos questionamentos da comunidade local para trabalhar com os 

conteúdos matemáticos por meio da elaboração dos etnomodelos. 

 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2019) destacam que a Etnomodelagem envolve o 

estudo das ideias, procedimentos e práticas matemáticas que são encontradas em contextos 

culturais distintos para serem utilizadas na ação pedagógica em salas de aula, bem como fora 
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do contexto escolar. Esses autores também argumentam que a Etnomodelagem busca conectar 

a Etnomatemática, que é um sistema fundamentado em uma base teórica que pode auxiliar na 

resolução de problemas cotidianos que estão relacionados com os contextos social, cultural, 

econômico, político e ambiental, que podem ser solucionados por meio da utilização de 

procedimentos da Modelagem Matemática. 

Por conseguinte, de acordo com os participantes desse estudo, a Etnomodelagem pode 

ser considerada como uma ação pedagógica que busca conectar os aspectos culturais da 

Matemática com as suas características escolares ou acadêmicas por meio de um processo de 

tradução e elaboração de situações-problema presentes no cotidiano dos membros de grupos 

culturais distintos. Para o participante M11, na: 

Etnomodelagem, os conhecimentos locais (abordagem êmica) e globais 

(abordagem ética) adquiridos durante a existência dos membros de grupos 

culturais distintos são importantes para o desenvolvimento dos saberes e 

fazeres cotidianos, contudo, a abordagem dialógica (glocal ou dinamismo 

cultural) também é necessária, pois utiliza ambas as abordagens êmica e 

ética para a evolução desse processo. 

 

Similarmente, a participante F2 afirmou que a “Etnomodelagem se relaciona com as 

práticas matemáticas locais, que são desenvolvidas nas comunidades e que são matematizadas 

nesse processo”. Essa participante também destacou a importância de que os “alunos sejam 

orientados para observarem as práticas cotidianas da comunidade escolar para que possam 

verificar a sua relação com os conhecimentos matemáticos e geométricos aprendidos na 

escola”. 

De acordo com essa perspectiva, Rosa e Orey (2017a), Etnomodelagem é definida 

como o estudo de fenômenos (etno)matemáticos que ocorrem uma determinada cultura, pois é 

um construto social e culturalmente enraizado, que adiciona as características culturais ao 

processo de Modelagem. 

Conforme essa perspectiva, a Etnomodelagem auxilia esses membros no entendimento 

das práticas matemáticas culturais que desempenham um papel vital para a compreensão dos 

fenômenos que ocorrem diariamente com a elaboração dos etnomodelos que envolvem 

representações da própria realidade. Desse modo, o participante M15 afirmou que a: 

(...) elaboração dessas representações resultam em sistemas de explicações 

locais desses fenômenos, que estão organizados de maneiras distintas em 

diferentes culturas, pois se materializam como objetos e artefatos 

sofisticados para descrever as ideias matemáticas que utilizam na resolução 

de problemas que enfrentam em seu dia a dia. No contexto escolar, a 

Etnomodelagem é uma maneira de usar, definir ou descrever os fenômenos 
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diários com conceitos, equações ou fórmulas matemáticas, bem como pelos 

saberes e fazeres matemáticos locais. 

 

O participante M1 argumentou que a “Etnomodelagem é a junção da Etnomatemática 

com a Modelagem para que os alunos não tenham apenas olhar matemático puro, mas que 

tenham também se conscientizem sobre os saberes matemáticos praticados na comunidade 

escolar”. Similarmente, o participante M1 destacou sobre a necessidade de “juntar os modelos 

investigativos para traduzir o cotidiano para não buscar somente conhecimentos matemáticos 

abstratos, mas também as representações cotidianas dos alunos para que eles possam 

compreender o processo de resolução dessas situações”. 

Nesse contexto, para Rosa e Orey (2017b), as ideias, os procedimentos, as técnicas e 

as estratégias matemáticas estão relacionadas com as relações numéricas encontradas na 

medição, no cálculo, nos jogos, na geometria, na adivinhação, na navegação e na astronomia, 

que podem ser etnomodeladas em uma ampla variedade de contextos para que os membros de 

grupos culturais distintos possam compreender o conhecimento matemático presente nas 

tarefas realizadas cotidianamente por esses membros. 

Desse modo, o participante F2 afirmou que a “Etnomodelagem é uma área de estudo 

que utiliza os problemas enfrentados pelos membros de grupos culturais para moldá-los na 

tentativa de transcrevê-los com a visualização da Matemática local e escolar para a sua 

resolução, análise e compreensão, pois quando estudamos o saber/fazer cultural percebemos 

muitas práticas matemática. 

De acordo com Rosa e Orey (2010b), a Etnomodelagem busca estudar as ideias e 

estratégias e procedimentos utilizados nas práticas matemáticas diárias, que foram 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos ao considerar o conhecimento 

matemático adquirido a partir das atividades realizadas nas comunidades com a utilização de 

técnicas e estratégias desenvolvidas localmente. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os 11 participantes explicaram o seu 

entendimento sobre a Etnomodelagem. Para o participante M1, Etnomodelagem é a junção da 

Etnomatemática com a Modelagem, que possibilita a elaboração de etnomodelos que 

representem uma determinada prática matemática local”. De modo semelhante, o participante 

M7 afirmou que: 

(...) quando um conhecimento matemático de fora de uma cultura conversa 

com o conhecimento de outra cultura existirá sempre um diálogo que 

possibilita o desenvolvimento de um novo conhecimento, promovendo o 

dinamismo cultural que respeita e valoriza culturas distintas. 
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Compartilhando esse ponto de vista, para o participante M5, a “Etnomodelagem está 

relacionada com os aspectos socioculturais do pensamento matemáticos desenvolvido pelos 

membros de diferentes grupos culturais por meio da conexão da Etnomatemática com a 

Modelagem Matemática”. Nesse sentido, Cortes (2017) destaca que a Etnomodelagem ocorre 

quando os aspectos culturais da Matemática (Etnomatemática) estão inseridos nos processos 

da Modelagem para se possa realizar a tradução entre diferentes culturas. Contudo, o 

participante M5 também argumentou que, em seu entendimento, na: 

Etnomodelagem não há comparações entre o conhecimento acadêmico com 

o conhecimento popular. Por exemplo, quando observamos os 

conhecimentos de um pedreiro, que não passou pela escola, observamos os 

seus cálculos, mas não os comparamos com os conhecimentos de um 

engenheiro, apesar de percebermos que os esses cálculos se aproximam 

porque se complementam. 

 

Nesse direcionamento, é importante ressaltar a necessidade de que as vozes 

subalternas sejam respeitadas para que possam compartilhar os seus conhecimentos 

matemáticos que, muitas vezes, é renegado pelos detentores desse saber. Desse modo, o 

participante M15 afirmou que: 

Muitas vezes, nas escolas, os professores podem subestimar os 

conhecimentos matemáticos e geométricos que os alunos trazem de suas 

vivências, sendo necessário que eles explicitem como utilizam esses 

conhecimentos para que se sintam empoderados em trabalhar com os 

saberes e fazeres das comunidades. 

 

Essa abordagem possibilita que os alunos saiam do anonimato, possibilitando o 

desenvolvimento de sua conscientização sobre a conexão entre os conhecimentos 

matemáticos que a escola apresenta com os saberes e fazeres matemáticos que os alunos 

trazem de fora da escola. Por conseguinte, é importante ressaltar a importância das 

abordagens êmica (perspectiva local do conhecimento matemático) e ética 

Desse modo, ressalta-se a importância das abordagens ética (perspectiva global do 

conhecimento matemático) e êmica (perspectiva local dos saberes e fazeres matemáticos).  

Por exemplo, o participante M9 destacou que a 

Etnomodelagem possibilita que os alunos também relacionem os conteúdos 

matemáticos com a própria religiosidade, pois os etnomodelos elaborados 

para a resolução de situações-problema abertas e cotidianas proporcionam 

possibilidades para a descoberta saberes matemáticos que estão relacionados 

com as perspectivas local e global do conhecimento matemático. 

 

No entanto, Rosa e Orey (2017b) argumentam sobre a necessidade de que os 

observadores externos (investigadores, professores, educadores), que se direcionam para 
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estudar uma determinada cultura, observem as suas características, comportamentos e 

conhecimentos matemáticos desvinculados das comparações entre sistemas distintos, mas que 

busquem a complementaridade entre esses conhecimentos por meio da elaboração de 

etnomodelos dialógicos.  

Dessa maneira, Rosa e Orey (2014d) afirmam que a promoção do diálogo entre os 

conhecimentos emergentes e as matemáticas existentes é muito importante no processo de 

Etnomodelagem para possibilitar a aproximação desses conhecimentos por meio da 

elaboração de atividades contextualizadas na vida diária dos alunos. Concordando com esse 

ponto de vista, Cortes (2017) afirma que os etnomodelos são representações desenvolvidas 

pelos membros de grupos culturais distintos, bem como nos aspectos matemáticos estudados 

no ambiente escolar. 

Nesse sentido, a Etnomodelagem propicia o desenvolvimento da tradução entre 

conhecimentos diversos que dialogam entre si por meio da tradução de práticas matemáticas 

presentes em sistemas de conhecimento matemático diversos. Por exemplo, o participante M7 

afirmou que a Etnomodelagem possibilita os membros de grupos culturais distintos “cheguem 

a um novo conhecimento matemático” por meio do diálogo que está relacionada com a 

abordagem interacionista que a Etnomodelagem propõe em seus pressupostos por meio do 

dinamismo cultural. 

Conforme esse contexto, a Etnomodelagem possibilita que os conhecimentos éticos e 

êmicos se interajam sem perder as suas próprias características, pois quando há comparação 

entre sistemas de conhecimentos distintos pode ocorrer uma imposição na qual o 

conhecimento dos dominadores se impõe sobre o conhecimento dos dominados. Por exemplo, 

o participante M15 afirmou que “devemos olhar para a cultura dos outros e a cultura local 

com o objetivo de incorporá-las ao conhecimento matemático desenvolvido pela 

humanidade”. 

Desse modo, Rosa e Orey (2017b) comentam sobre a tradução entre esses 

conhecimentos para que haja o diálogo entre saberes e fazeres distintos, pois sendo 

complementares possibilitam uma visão ampla e holística do conhecimento matemático. 

Portanto, a tradução entre esses conhecimentos é realizada através do desenvolvimento do 

diálogo glocal, que busca a conexão entre os conhecimentos global e local. Esse diálogo 

considera outras cosmologias e variáveis, que podem estar relacionadas com a cultura, a 

sociedade e a política. 
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A Etnomodelagem busca valorizar os saberes e fazeres que os alunos trazem para a 

sala de aula para que esses conhecimentos possam se articular visando propiciar a 

humanização da matemática. É necessário valorizar os conhecimentos matemáticos e 

geométricos presentes na vida diária dos alunos, visando resgatar os procedimentos e as 

práticas cotidianas que são importantes para a elaboração de atividades curriculares em sala 

de aula. Para o participante M5 a “Etnomodelagem relaciona os procedimentos e as práticas 

matemáticas locais e distintas com aquelas que são estudadas nas escolas e na academia”. 

Assim, por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que os 11 participantes 

desse estudo adotam uma postura caracterizada pela Etnomodelagem, que busca conectar 

conhecimentos diversos, mas complementares, por meio do diálogo entre saberes e fazeres 

distintos, para as situações-problema contextualizadas nas Trilhas de Matemática. Nesse 

sentido, o participante M15 afirmou que as “aproximações da Etnomodelagem com as Trilhas 

de Matemática são evidenciadas quando os alunos trabalham com conceitos matemáticos e 

geométricos que se aproximam das atividades que realizam em seu cotidiano”. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2016) ressaltam que o conhecimento etnomatemático 

está presente nos modos de pensar e agir dos membros de grupos culturais distintos no 

desenvolvimento das ideias, procedimentos e práticas matemáticas, que possibilitam a 

tradução entre os conhecimentos matemáticos êmico e ético no processo de elaboração de 

etnomodelos, evidenciando o dinamismo cultural entre culturas distintas. 

Finalizando, os resultados obtidos nesse estudo também mostram a importância de que 

os professores selecionem situações-problema que apresentem características matemáticas 

locais (êmica) que estejam relacionadas com o ambiente sociocultural da comunidade escolar 

(dialógica), visando o rompimento com a linearidade do currículo matemático (ético) por 

meio do estudo das tradições matemáticas desenvolvidas pelos membros de um determinado 

grupo cultural com a intenção de incorporá-las ao currículo matemático, promovendo, assim, 

a sua contextualização no ambiente escolar. 

 

4.4. Ação Pedagógica das Trilhas de Matemática 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados desse 

estudo estão relacionados com a análise e a interpretação da ação pedagógica das trilhas de 

matemática nas perspectivas da Modelagem Matemática, da Etnomatemática e da 

Etnomodelagem, conforme a percepção dos 11 participantes desse estudo, sendo 5 (cinco) 
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pesquisadores (3 internacionais e 2 nacionais) 6 (seis) ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática. Essa categoria também tem como objetivo buscar uma compreensão 

holística sobre como utilizar essas trilhas para a valorização dos conhecimentos êmico (local), 

ético (global) e dialógico (glocal) de seus participantes. 

É importante ressaltar que que todos os 11 participantes desse estudo participaram de 

Trilhas de Matemática. Nesse sentido, o participante M9 afirmou que “organizei, orientei e 

coordenei a realização de Trilhas de Matemática nas cidades de “Ouro Preto (Minas Gerais, 

Brasil), Kathmandu (Nepal) e Sacramento (Califórnia, Estados Unidos)” enquanto a 

participante F4 afirmou que a sua participação nas trilhas “foi uma experiência motivadora 

que me levou, a partir das trilhas, a valorizar mais o trabalho docente com o contexto cultural 

dos meus alunos”. Nesse sentido, os resultados obtidos nesse estudo mostram que esses 

participantes realizaram e/ou realizam atividades fora do ambiente escolar com os seus 

alunos, como, por exemplo, as excursões e as Trilhas de Matemática. 

Por exemplo, o participante M1 comentou que “realizei uma trilha em que os alunos 

percorreram os pontos turísticos da cidade, como igrejas, quadras e campos de futebol, praças 

e ruas, para explorar os saberes locais e a sua conexão com os conhecimentos escolares”. Para 

Rosa e Orey (2007), o ambiente sociocultural dos alunos possibilita o seu engajamento em 

atividades contextualizadas nas trilhas de matemática, pois é uma fundamentação teórica 

importante para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

que é desencadeado dentro e fora das salas de aula. 

Por conseguinte, um dos principais objetivos da ação pedagógica das Trilhas de 

Matemática é documentar e analisar as modificações que ocorrem nessas comunidades em 

relação ao seu patrimônio histórico, social e cultural, que estão relacionadas com as 

construções e os monumentos. Nesse contexto, o participante M15 argumentou que a 

“mudança no processo de ensino e aprendizagem em Matemática possibilita que os 

professores elaborem atividades e projetos que possibilitam que os alunos trabalhem fora do 

contexto escolar conectando as atividades realizadas nas trilhas com os objetivos 

curriculares”. Similarmente, essa ação pedagógica também visa promover discussões sobre os 

saberes e fazeres matemáticos locais em conjunto com os conhecimentos matemáticos e 

geométricos escolares estudados nas situações-problema propostas em cada uma das estações 

das trilhas. 

Por exemplo, o participante M1 afirmou que o “desenvolvimento das trilhas envolve a 

elaboração de questões socioculturais que motivam os alunos a ficarem mais engajados e 
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envolvidos nas atividades elaboradas pelos professores que estão relacionadas com o próprio 

cotidiano”. Nesse contexto, Rosa e Orey (2015) comentam sobre a necessidade da utilização 

de propostas pedagógicas relacionadas com as Trilhas de Matemática, que busquem vincular 

as situações escolares de aprendizagem com os contextos externos às escolas para possibilitar 

que os alunos percebam as conexões entre o conhecimento matemático (ético/global) com os 

fenômenos cotidianos (êmico/local). 

Com relação à ação pedagógica das Trilhas de Matemática, os 11 participantes desse 

estudo afirmaram sobre a possibilidade de identificar os conteúdos matemáticos e 

geométricos nas localidades, nos objetos, nas construções, nas igrejas e nas representações 

artísticas na cidade em que residem. Desse modo, os conteúdos matemáticos e geométricos 

que podem ser trabalhados nas trilhas estão relacionados com os conceitos de proporção, 

densidade, curvas, simetria, ponto de equilíbrio e transformações no plano, como, por 

exemplo, translação, rotação e reflexão. 

Nesse sentido, as espirais e a exploração de suas fórmulas também podem ser 

exploradas para conectá-las ao estudo de funções. Por exemplo, o participante M1 também 

comentou que os “alunos podem utilizar cálculos proporcionais, porcentagem, área, volume, 

perímetro e regras de três na resolução das atividades propostas nas trilhas”. 

Esses participantes também mencionaram que as figuras planas e espaciais podem ser 

trabalhadas nos monumentos e construções, bem como afirmaram ser possível estudar os 

pontos equidistantes, os ângulos, a relação áurea, o perímetro, a área e o volume para a 

elaboração de etnomodelos que possam representar esses monumentos por meio da 

abordagem dialógica da etnomatemática. 

Contudo, o participante M9 ressaltou que os “saberes e fazeres matemáticos 

desenvolvidos localmente também devem ser utilizados na elaboração de atividades 

curriculares relacionadas com as situações-problema enfrentadas no cotidiano. Para Toliver 

(2016), as atividades matemáticas propostas nessas trilhas possibilitam a descoberta de 

conteúdos matemáticos e geométricos presentes na comunidade escolar. 

Por outro lado, é importante que os professores e alunos destaquem a importância dos 

aspectos históricos das construções estudadas nas estações das trilhas, como, por exemplo: a) 

Quem construiu essa fonte?, b) Quando ela foi construída?, c) Quais eram os aspectos 

políticos e econômicos da época dessa construção?, d) Como os conhecimentos matemáticos 

e geométricos locais podem ter sido utilizados na construção desse monumento? e e) Qual é a 

conexão entre os conhecimentos matemáticos escolares e locais?. Assim, existe a necessidade 
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de que os conteúdos matemáticos e geométricos a serem apresentados para os alunos também 

sejam analisados conforme o contexto histórico dos monumentos estudados nas trilhas. 

Contudo, é necessário destacar que o participante M13 argumentou que “um desafio, 

nas trilhas, é analisar como as os conceitos matemáticos surgem historicamente nos artefatos 

desenvolvidos em nossa cultura”. Então, de acordo com esses participantes, os aspectos 

matemáticos e geométricos relacionados com os elementos históricos encontrados nas 

atividades propostas nas Trilhas de Matemática devem ser discutidas com os alunos a partir 

do ponto de vista dos conhecimentos locais, escolares e acadêmicos. De acordo com 

Kenderov et al. (2009), é importante que os alunos estudem os aspectos históricos, 

matemáticos e geométricos encontrados nas estações para que eles possam resolver as 

atividades propostas nas trilhas. 

Desse modo, nessas trilhas, os professores e alunos andam pelas ruas das cidades para 

que possam visualizar os conceitos matemáticos e geométricos presentes nas estações 

localizadas nos bairros ao redor das escolas como os parques, as fontes, os monumentos, as 

igrejas e os museus. Nesse sentido, o participante M5 afirmou que “é importante que as 

pessoas andem pelas ruas e vejam essa arte para que possam se lembrar dos conteúdos 

matemáticos e sentirem prazer e felicidade em estudá-los e entendê-los”. Por conseguinte, nas 

andanças por essas trilhas, os professores podem auxiliar os alunos na medição da inclinação 

das ruas e na análise das curvas e das formas geométricas que estão presentes nos muros e 

fachadas das casas e de outras construções de um modo interdisciplinar com outros campos 

do conhecimento. 

Por exemplo, a participante F4 afirmou que “essas trilhas também podem se relacionar 

com outras matérias como a física, a história e a geografia”. Nesse contexto, Orey (2011) 

afirma que os alunos percorrem as ruas e as praças, buscando conexões entre as características 

geográficas, arquitetônicas e socioculturais das cidades onde moram e estudam por meio da 

realização de tarefas exploratórias e investigativas relacionadas com os conteúdos curriculares 

matemáticos e geométricos contextualizado no cotidiano. 

Desse modo, essas trilhas possibilitam uma análise detalhada dos pontos turísticos e de 

interesse histórico das cidades, possibilitando uma conexão dos conhecimentos matemático e 

geométricos escolares com os saberes e fazeres matemáticos locais.  Assim, nas estações há a 

discussão sobre os aspectos históricos, sociais, político, econômicos e ambientais 

relacionados aos monumentos ou sobre as construções analisadas.  Essa abordagem possibilita 

que os valores históricos e de humanidade também sejam agregados aos conteúdos 
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matemáticos e geométricos que são identificados nessas trilhas. Consequentemente, as trilhas 

realizadas na perspectiva da Etnomodelagem possibilitam que os saberes e fazeres 

matemáticos locais sejam valorizados e respeitados em outros espaços de aquisição e 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e geométricos. 

Por exemplo, o participante M11 destacou que os “valores humanos como o respeito 

aos saberes e fazeres matemáticos e geométricos diversos também são incorporados ao 

conhecimento matemático escolar durante a realização das trilhas”. Nesse sentido, Rosa e 

Orey (2016) afirmam que as Trilhas de Matemática possibilitam que os conhecimentos locais 

sejam respeitados e valorizados no contexto escolar por meio da realização de tarefas 

inspiradas nas atividades diárias que são contextualizadas no ambiente escolar. 

Conforme os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que, para esses participantes, é 

importante que as atividades propostas nas Trilhas de Matemática sejam previamente 

discutidas em sala de aula para que os alunos possam entender quais conteúdos matemáticos e 

geométricos podem ser utilizados nas tarefas a serem realizadas nas estações. Por exemplo, o 

participante M17 afirmou que “quando muitos conteúdos matemáticos diferentes estão 

envolvidos nas tarefas propostas nas trilhas, os alunos podem ficar frustrados”. 

Contudo, é importante que as tarefas realizadas nas Trilhas de Matemática sejam 

abrangentes para que os alunos possam utilizar abordagens de resolução diversas para as 

situações-problema propostas nas estações das trilhas. Desse modo, os critérios 

organizacionais das tarefas também desempenham um papel importante na condução das 

trilhas. 

Por exemplo, essas tarefas não devem exceder o tempo de 20 minutos cada, pois os 

alunos podem se cansar rapidamente. Nesse sentido, o participante M17 afirmou que “boas 

tarefas nas trilhas incentivam os alunos a criarem relações matemáticas por conta própria”. 

Então, é necessário que essas atividades sejam elaboradas de modo interativo e variado, 

devendo ser facilmente acessíveis para os alunos e estarem a uma distância de, no máximo, 10 

minutos de caminhada de uma tarefa para a outra. 

Nesse sentido, o participante M11 também afirmou que “é importante que as estações 

estejam próximas umas das outras para possibilitar a locomoção dos alunos”. Por conseguinte, 

Vale et al. (2015) argumentam que a organização das atividades propostas nas trilhas 

possibilita que os alunos possam resolver as situações-problema propostas de maneira 

criativa, que são contextualizadas no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 
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Nesse direcionamento, infere-se que essa ação pedagógica pode contribuir para a 

evolução da Matemática de um modo humanístico por meio do estudo de procedimentos e 

práticas matemáticas expressas nos artefatos culturais, pois essas trilhas possibilitam a 

conscientização da presença de conhecimentos matemáticos e geométricos nas atividades 

realizadas no cotidiano, propiciando o respeito e a valorização dos contextos social e cultural 

dos alunos. 

Por exemplo, a participante F4 comentou que no “trabalho realizado com as trilhas, os 

alunos precisam saber quais questionamentos e conteúdos matemáticos estão envolvidos na 

criação dos etnomodelos”, sendo que o participante M9 complementou esse ponto de vista ao 

afirmar sobre a “necessidade de se trabalhar com a valorização da cultura dos alunos na 

realização das trilhas”. 

Por outro lado, é importante ressaltar que, de acordo com o participante M1, existe a 

possibilidade de que essas trilhas também “sejam realizas em dias alternados para motivar os 

alunos na realização dessas tarefas, principalmente, se elas forem pontuadas e associadas a 

uma gincana”. Nesse direcionamento, o participante M11 afirmou que “essa questão de 

competição e de gincana é interessante, pois na Alemanha se trabalha muito com competições 

na resolução dos problemas propostos nas trilhas. Esse participante também comentou que 

“essas trilhas podem começar e terminar em outro dia, pois os alunos podem demorar mais 

tempo em uma parada para matematizar o problema proposto”. 

Nesse direcionamento, outro ponto importante para ser discutido está relacionado com 

a realização de Trilhas de Matemática durante o período pandêmico que a humanidade está 

vivenciando. Por exemplo, o participante M9 comentou que: 

(...) como estamos trancados em casa por causa da pandemia, os alunos 

podem tirar fotos das janelas e dos acontecimentos das ruas para compará-

las com as de seus colegas por meio de uma chamada de vídeo. Em seguida, 

os professore ou os pais podem elaborar alguns questionamentos como: a) 

Vocês podem fazer comparações dos tamanhos das janelas que foram 

fotografadas?, b) Como podemos medir o tamanho da rua sem sair de casa? 

e c) Que tipo de Matemática vocês podem perceber?. Assim, podemos 

trabalhar com os conteúdos dos matemáticos dentro de casa e, 

posteriormente, podemos arquivar essas informações”. 

 

Complementando a resposta dada para essa situação-problema, o participante M11: 

comentou que: 

(...) esse tipo de atividade na pandemia é proposto por Ubiratan D’Ambrosio 

que, em uma de suas palestras ao comentar que os alunos dentro de suas 

casas podem realizar medições dos cômodos. Então, podemos pensar na 

realização de uma trilha dentro das casas, como, por exemplo, cada cômodo 
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seria uma estação no qual os alunos realizam atividades matemáticas e 

geométricas específicas, bem como podem verificar o contexto histórico de 

sua família. 

 

De acordo com esses participantes, essas trilhas também buscam promover o 

desenvolvimento de ações pedagógicas inovadoras, pois os professores deslocam as suas 

práticas conteudistas para a elaboração de atividades curriculares lúdicas que estão enraizadas 

nos contextos social e cultural dos alunos. Nesse contexto, Shoaf et al (2004) argumentam 

sobre a relevância da elaboração de Trilhas de Matemática fundamentadas bases teóricas e 

metodológicas variadas que são embasadas em temáticas diversos. Similarmente, Kenderov et 

al. (2009) afirmam que essas trilhas devem ser flexíveis em sua concepção para atender às 

necessidades e a imaginação de seus usuários em situações distintas. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os 11 participantes explicaram como 

realizaram e/ou realizam Trilhas de Matemática com os seus alunos, em suas cidades. 

Conforme o ponto de vista desses participantes, uma mesma trilha pode ser realizada com 

alunos de anos escolares distintos, porém, com planejamentos diferentes. Por exemplo, o 

participante M1 ressaltou que “para a realização de uma trilha seria interessante que os alunos 

conheçam o trajeto que percorrerão”, então, os professores “deveriam mostrar para os alunos 

um esboço desse trajeto que identifique o local de suas estações”. 

Assim, esses participantes comentaram sobre a relevância de os professores 

planejarem previamente as trilhas com os alunos por meio da elaboração de um roteiro para a 

realização das atividades propostas em cada estação. Dessa maneira, o participante M11 

afirmou que os “ alunos não podem sair para a rua para participar de uma trilha sem que 

tenham uma explicação prévia das atividades que realizarão, então, é preciso a elaboração de 

um roteiro para explicar para os alunos as observações” enquanto a participante F2 destacou 

que “eu passaria um roteiro com alguns tópicos para instigar os alunos a observarem alguns 

pontos específicos do trajeto”. 

De modo semelhante, o participante M9 comentou sobre a importância de os 

professores “elaborarem uma rota para que os alunos pudessem pensar nos conteúdos 

matemáticos e geométricos que pudesse estar relacionado com outras disciplinas como a arte, 

a história e a geografia, bem como com os aspectos históricos de sua comunidade”. 

Contudo, a participante F4 afirmou que “devemos definir muito bem os lugares das 

trilhas para trabalhar com os alunos” enquanto o participante M11 complementou essa 

asserção ao afirmar que “os roteiros possibilitam que os alunos tenham uma noção das 
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atividades que realizarão nessas trilhas, que são representações de uma parte de sua 

realidade”. Por exemplo, a elaboração desse roteiro possibilita que os professores e alunos 

discutam sobre quais aspectos matemáticos e geométricos devem ser observados em cada 

estação da trilha ou em cada parada na rua para a análise de um monumento ou de uma 

construção histórica. 

Nessa perspectiva, Kenderov et al. (2004) afirmam que os guias e roteiros possibilitam 

que os professores auxiliem os alunos a conhecerem os aspectos históricos, matemáticos e 

geométricos das trilhas, visando o fornecimento de dicas e sugestões para a resolução das 

situações-problema propostas em cada estação. Contudo, o participante M13 complementou 

essa asserção ao argumentar sobre a importância de se realizar uma: 

(...) discussão com os professores e a direção da escola sobre a exploração 

dos conceitos matemáticos e geométricos presentes na comunidade escolar. 

Em seguida, é necessário escolher um projeto para elaborar um plano de 

ação. Posteriormente, os professores discutem com os alunos sobre o projeto 

e se dirigem ao local para a realização das observações, entrevistas e 

resolução das situações-problemas propostas em cada estação. Em sala de 

aula, os professores discutem com os alunos, organizados em grupos, sobre 

os conceitos matemáticos e geométricos para elaborar os etnomodelos 

relacionados com os artefatos culturais estudados. Finalmente, os alunos 

apresentaram a sua compreensão sobre o projeto elaborado com relação às 

atividades realizadas nas trilhas. 

 

Nesse sentido, esses participantes destacaram a relevância do desenvolvimento de 

trabalhos em grupos para que os alunos possam aprender os conceitos matemáticos e 

geométricos do mundo real de uma maneira integrada nas atividades curriculares propostas 

para as trilhas e para asa salas de aulas por meio da elaboração de projetos. Por exemplo, o 

participante M1 comentou sobre a importância de que os “alunos sejam divididos em grupos 

para que possam realizar as tarefas nas trilhas para, posteriormente, discuti-las e compará-las 

em sala de aula”. Dessa maneira, Rosa (2011) destaca que os alunos devem trabalhar em 

grupos para realizar as tarefas propostas nas estações, visando possibilitar a sua interação nas 

atividades realizadas nas trilhas. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os 11 participantes explicaram sobre 

as orientações que discutem com os seus alunos antes da realização das Trilhas de 

Matemática. Assim, antes de iniciar o desenvolvimento das atividades relacionadas com as 

trilhas, existe a necessidade de que os professores discutam com os alunos sobre os objetivos 

curriculares, as suas expectativas, as orientações de realização das tarefas, a divisão em 

grupos e as responsabilidades de cada integrante, bem como sobre a possível forma de seu 
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envolvimento com a comunidade escolar. Por exemplo, o participante M15 afirmou que o 

“desenvolvimento das trilhas é explicado antes que os alunos saiam para a rua em busca de 

conhecimentos matemáticos e geométricos em cada estação para que possam observar as 

conexões entre as suas vidas e as experiências relacionadas à escola”. 

Contudo, o participante M1 ressaltou sobre a necessidade de que os professores 

solicitem a “autorização dos pais por escrito para que os filhos possam participar das trilhas, 

bem como devem comentar sobre o comportamento dos alunos durante a realização das 

trilhas”. Em concordância com esse contexto, o pesquisador participante M11 comentou que, 

em seu ponto de vista, as Trilhas de Matemática podem ser realizadas pelos professores por 

meio de 10 etapas: 

1) Escolher a trilha 

Escolha uma trilha que seja divertida de ser conduzida e que seja segura para 

os alunos. Antes da realização das trilhas, é importante que os professores 

conversem com os alunos e estabeleçam um protocolo comportamental 

durante a sua realização. Providenciar um caderno para que os alunos 

possam realizar as suas anotações. 

2) Percorrer a trilha 

Depois de escolher a trilha, percorra-a com os alunos, incentivando-os a 

compartilharem os conteúdos matemáticos e geométricos que aprenderam 

durante a realização de seu trajeto. 

3) Anotar as observações 

É importante que os alunos anotem as suas ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas e geométricas identificadas nas estações propostas nas trilhas. 

4) Descrever as atividades 

Os alunos podem descrever as atividades propostas utilizando termos 

matemáticos, geométricos ou cotidianos para descrever a utilização desses 

conhecimentos em uma cerca; para calcular a altura de uma árvore com a 

utilização de estratégias próprias ou para calcular a taxa de fluxo em um 

riacho ou até mesmo identificar aspectos, matemáticos, geométricos e físicos 

ao brincarem amarelinha. 

5) Identificar os lugares 

Identifique bons lugares para que os alunos parem nas estações ao longo da 

trilha. 

6) Documentar as atividades 

É importante que os alunos tirem fotos, gravem ou filmem elementos 

importantes das estações nas trilhas da cidade para que possam discutir em 

sala de aula sobre os conhecimentos matemáticos e geométricos ao longo da 

trilha. 

7) Incluir tarefas variadas 

Incluir as tarefas variadas em cada parada para diferentes níveis de 

habilidade, visando manter os alunos envolvidos e interessados nas 
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atividades propostas para as estações das trilhas. É necessário propor uma 

variedade de temas matemáticos e geométricos cotidianos e escolares. 

8) Detalhar as atividades 

Os alunos devem escrever as anotações realizadas com detalhes, 

identificando os conteúdos matemáticos e geométricos utilizados na 

resolução de situações-problema em cada parada das estações da trilha. 

9) Atribuir nome para as estações 

Atribuir um nome para cada parada, como, por exemplo, Trabalhando com o 

Triângulo, para focalizar esse aspecto em particular nas informações e/ou 

tarefas que serão incluídas nessa parada na trilha. 

10) Propiciar discussões 

Após percorrer as trilhas, os alunos retornam para escola para socializar as 

informações e analisar se os objetivos foram alcançados. Em seguida, 

propiciar oportunidades para intercalar discussões matemáticas e 

geométricas com o cotidiano e a realidade dos alunos. Por exemplo, os 

alunos podem apontar a presença da simetria nas folhas de diferentes tipos 

de árvores ou nas construções e monumentos da cidade. 

 

Nesse direcionamento, esse participante também comentou que: 

Para finalizar as trilhas, é importante que os professores discutam, em sala 

de aula, os conteúdos matemáticos e geométricos identificados em cada 

atividade das estações. Durante o desenvolvimento desse processo, é 

necessário que os alunos preencham uma espécie de protocolo para anotar e 

discutir os resultados das atividades realizadas nas estações das trilhas. 

 

Conforme essa perspectiva, a participante M17 explicitou que os professores podem 

conduzir as Trilhas de Matemática da seguinte maneira: 

Em primeiro lugar, é importante selecionar objetos interessantes e discutir 

sobre o desenvolvimento de tarefas adequadas. Para estabelecer ligações 

entre os conteúdos matemáticos e contextos factuais, as tarefas devem 

encorajar os alunos a ativarem as suas ideias mentais de correlações 

matemáticas e conceitos em rede. Para que se obtenha esse efeito, é 

aconselhável orientar as tarefas nas áreas temáticas selecionadas para as 

ideias básicas (por exemplo, percentagens, proporcionalidade, frações, taxa 

de variação ou área). Além disso, a geometria tem uma rica coleção de 

conceitos básicos (por exemplo, ponto, linha reta, várias formas geométricas 

e corpos), juntamente com as suas propriedades e conexões (por exemplo, 

relações posicionais e eixos de simetria), que representam um recurso para o 

desenvolvimento de ideias individuais. No melhor caso, a ativação das ideias 

nas tarefas propostas para as trilhas é suportada por atividades cognitivas 

(por exemplo, rotação mental, espelhamento) ou ações concretas no objeto 

(por exemplo, montar, dividir, desmontar e complementar). Uma narrativa 

correspondente (como uma caça ao tesouro ou um thriller policial de agente) 

pode, especialmente, no nível primário, fornecer um nível adicional de 

contextualização para a aprendizagem extracurricular. Durante o trabalho de 

acompanhamento, a realização de tarefa pelos alunos pode ser usada 

produtivamente no sentido de diagnóstico do processo de aprendizagem, 

com o qual a reflexão retrospectiva é necessária para a aprendizagem de 

habilidades matemáticas que também podem ser integradas nas aulas. A 
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avaliação do percurso matemático pode ser colocada mais nas mãos dos 

alunos, como, por exemplo, formando grupos de especialistas para a 

realização de tarefas individuais ou para a correção mútua das abordagens de 

solução das tarefas, exigindo explicações correspondentes das abordagens de 

solução utilizadas pelos outros grupos. 

 

Essa discussão relacionada com a condução das Trilhas de Matemática, esses 

participantes ressaltam a importância de que os professores atuem como mediadores desse 

processo ao elaborarem questionamentos para mostrar como os alunos podem (re)descobrir os 

procedimentos e práticas matemáticas locais. Nesse sentido, o participante M9 ressaltou a 

importância de que os alunos “sintam a alegria de fazer Matemática nas trilhas enquanto 

andam e veem o mundo ao seu redor para explorar e resolver os problemas cotidianos no 

ambiente escolar”. 

Nesse contexto, esses participantes explicaram que, após a realização das atividades 

propostas nas Trilhas de Matemática, como essas tarefas podem ser desenvolvidas em sala de 

aula para que tenham significado histórico/pedagógico para os alunos com relação aos 

conteúdos matemáticos e geométricos estudados no ambiente escolar. Assim, participantes 

afirmaram que existe a necessidade de que os professores, em sala de aula, elaborem e 

desenvolvam atividades curriculares que busquem conectar os saberes e fazeres adquirido nas 

Trilhas de Matemática com os conhecimentos escolares por meio de uma roda de conversa 

(discussão) sobre os aspectos matemáticos e geométricos que encontraram na realização das 

atividades propostas nessas trilhas. De acordo com o participante M11, é importante que os: 

(...) professores atuem como mediadores ao discutirem esse processo para 

verificar se os alunos utilizaram e/ou encontraram algum conhecimento local 

(êmico) para a resolução da situação-problema proposta ou se houve a 

utilização do conhecimento escolar (ético) ou uma combinação de 

conhecimentos (dialógico) para uma compreensão ampla da situação 

estudada. 

 

Então, após a concretização desta discussão, o participante M15 argumentou sobre a 

importância de que os “alunos comecem a elaborar etnomodelos das situações-problema 

analisadas para que possam mostrar a ligação entre a matemática escolar e o conhecimento 

matemático local”. É importante ressaltar que a discussão realizada pelos participantes desse 

estudo sobre a implantação e a implementação das Trilhas de Matemática como uma ação 

pedagógica nas escolas complementam as etapas de condução dessas trilhas conforme 

descritas por Kenderov et al. (2009), Orey (2011), Shoaf et al. (2004), Toliver (2016) e outros 

investigadores dessa área de estudo. 
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Esse estudo exploratório, de acordo com Sampieri et al. (2006), possibilitou aumentar 

o grau de familiaridade da professora-pesquisadora com os fenômenos relacionados com as 

Trilhas de Matemática por meio da obtenção de informações que possibilitou o 

desenvolvimento de uma investigação mais completa sobre a temática relacionada com a 

realização e condução dessas trilhas. 

Por outro lado, os resultados obtidos nesse estudo mostram que 11 participantes 

comentaram sobre as possíveis conexões da Etnomatemática com as Trilhas de Matemática ao 

evidenciar que essa relação é desencadeada por meio das aproximações do espaço escolar 

com outras culturas. Por exemplo, a participante F4 afirmou que essa “conexão possibilita a 

associação do ambiente escolar com o cotidiano, possibilitando o conhecimento de culturas 

diversas quando os alunos andam pelas ruas na realização de suas trilhas”. 

Então, uma das conexões da Etnomatemática com as Trilhas de Matemática está 

relacionado com o conhecimento tácito dos alunos que emerge das trilhas. Por exemplo, o 

participante M7 ressaltou que “no momento que os alunos se depararem com uma atividade 

matemática durante a realização da trilha conhecimentos matemáticos que são desenvolvidos 

nas comunidades podem surgir”. De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se 

que as trilhas podem contribuir para a valorização dos saberes e fazeres relacionados com os 

conhecimentos matemáticos locais. 

Nesse direcionamento, essas trilhas possibilitam a realização de atividades 

matemáticas que podem ser desenvolvidas por meio da relação da matemática escolar com os 

saberes locais através de uma relação dialógica e dinâmica que, muitas vezes, estão 

desvinculadas do contexto das salas de aula. Então, o participante M5 afirma que “é nesse 

dinamismo que os alunos podem construir uma matemática específica da cultura de sua 

cidade, que pode se tornar um atrativo pedagógico diferenciado para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Para o participante M15, é importante que os professores 

motivem os alunos a serem receptivos às ideias relacionadas com a conexão da matemática 

escolar com as práticas socioculturais, a fim de valorizar os conhecimentos matemáticos que 

eles possam descobrir durante o desenvolvimento das atividades propostas nas trilhas. 

Outro aspecto importante da conexão da Etnomatemática com as trilhas está 

relacionado com a participação de alunos de grupos minoritários, que têm a possibilidade de 

verificar que a construção do conhecimento matemático não é um privilégio das elites da 

classe dominante e nem dos dominadores, então, esses grupos minoritários podem perceber a 

importância do conhecimento local (êmico) na construção do conhecimento matemático 



280 

 

 

 

global (ético). Por outro lado, essas trilhas podem ser realizadas em outros locais, até mesmo 

nas próprias escolas, pois os alunos saem da sala de aula para explorar o espaço escolar. Por 

exemplo, o participante M5 afirmou que as “trilhas podem ser realizadas dentro da própria 

escola para que os alunos possam reconhecer a sua arquitetura ao identificarem os 

conhecimentos quando são aplicados na prática. 

Então, é essa conexão entre os conhecimentos escolares com os conhecimentos 

próprios da cultura que os professores buscam enfatizar por meio da realização das Trilhas de 

Matemática. Nesse sentido, a matemática é dinâmica porque está em constante transformação, 

sendo que a condução dessas trilhas pode possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos 

matemáticos que não são estudados em sala de aula. Nessa perspectiva, o papel dos 

professores é de mediação desse processo, pois visa trazer esse conhecimento de fora da sala 

de aula para dentro da escola, propiciando discussões sobre a natureza dos conhecimentos 

matemáticos local e escolar. 

Assim, é importante que os professores promovam a dinâmica dos encontros culturais, 

ou seja, da cultura escolar com aquela de fora da escola por meio do diálogo. Nesse contexto, 

o participante M11 argumenta que: 

(...) é necessário ressaltar que a Trilha de Matemática tem fundamentos 

teórico e metodológico que buscam o entendimento e a compreensão do 

conhecimento matemático escolar e daquele que está fora das salas de aulas. 

Desse modo, as trilhas são uma inspiração para descoberta e a ampliação do 

conhecimento matemático por meio de sua perspectiva social e cultural. 

 

De acordo com essa asserção, é importante que os alunos comecem a olhar para 

própria comunidade com outros olhos para que possam analisar os contextos social, cultural, 

histórico e político de suas comunidades porque muitas vezes, nas trilhas, esses alunos 

constatarão as injustiças em suas cidades. De acordo com o participante M11, “essa é a 

conexão mais forte das Trilhas com a Etnomatemática”. Essa abordagem se relaciona com o 

senso de pertencimento dos alunos às próprias comunidades. Dessa maneira, Rosa e Orey 

(2014d) destacam que a elaboração de atividades contextualizadas na vida diária das dos 

alunos busca resgatar os conhecimentos matemáticos e geométricos utilizados localmente por 

meio da conexão da Etnomatemática com as Trilhas de Matemática conduzidas nas ruas e 

praças das cidades. 

Prosseguindo com essa interpretação, os resultados obtidos mostram que 11 

participantes desse estudo explicaram o seu entendimento sobre as relações da Modelagem 

Matemática por meio da Etnomatemática que podem contribuir para o desenvolvimento das 
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Trilhas de Matemática como uma ação pedagógica. Assim, esses participantes comentaram 

que essa abordagem pode ser utilizada em contextos culturais específicos, sendo que a 

Modelagem também está implícita nas tarefas realizadas no cotidiano dos alunos, que podem 

percebê-las de outras maneiras (sociais, culturais, políticas e ambientais) ao elaborarem 

questionamentos para que possam determinar soluções diversas, visando compreender essas 

atividades de um modo holístico e humanizado por meio da elaboração de etnomodelos. 

Nesse direcionamento, as trilhas possibilitam que esses questionamentos surjam nas 

estações, propiciando a formulação de problemas e, também, a busca de sua resolução de uma 

maneira matematicamente localizada ou por meio da utilização de técnicas propiciadas pela 

matemática escolar, bem como numa combinação do emprego desses conhecimentos. Por 

exemplo, o participante M5 destacou que “nas paradas das trilhas, quando você está trazendo 

como ponto de partida a realidade e o contexto dos alunos, é interessante estudar um modelo 

relacionado com o contexto escolar para mostrar a aproximação da Modelagem com a 

Etnomatemática e as Trilhas de Matemática”. 

Por exemplo, em uma dessas trilhas, os alunos podem matematizar um determinado 

monumento de sua cidade, para estudá-lo histórica, filosófica e matematicamente. Então, esse 

monumento poderá ser representado por meio de matematizações diversas com a utilização de 

fórmulas matemáticas e sistemas de equações, bem como por meio de representações 

matemáticas locais. Nessa perspectiva, o participante M5 destacou que “é com base nos 

conhecimentos empíricos da Modelagem que, em alguns casos, os alunos podem estudar a 

etnomatemática desenvolvida pelos membros de grupos culturais distintos num determinado 

contexto histórico”. 

Então, essa ação pedagógica da Modelagem Matemática propõe a utilização de uma 

parte da realidade que os alunos vivenciam, representando-a através da utilização de fórmulas 

matemáticas escolares ou por meio de técnicas e procedimentos matemáticos locais. Desse 

modo, é importante que os alunos tenham conhecimento dessas representações ao resolverem 

uma determinada situação-problema de uma maneira matemática escolar (ética) e, também, 

de um modo matemático local (êmico) durante a sua participação nas trilhas. Nesse sentido, o 

participante M7 argumentos que: 

(...) quando trabalhamos com Modelagem, uma das questões que 

temos é o intuito de resolver algum problema com a utilização do 

conhecimento matemática escolar. Então, quando as trilhas estiverem 

acontecendo, os alunos começam a levantar alguns questionamentos 

nos pontos de parada da trilha para que outros pensamentos 

matemáticos surjam. 
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De acordo com essa asserção, a utilização da Matemática escolar emerge nessa ação 

pedagógica porque os alunos utilizam as ferramentas matemáticas escolares e locais para que 

possam modelar aa situações-problema propostas em sala de aula. Então, é importante 

mostrar para os alunos exemplos de modelos que podem ser utilizados nessas trilhas, como, 

por exemplo, a determinação do volume de água em uma fonte. Desse modo, o participante 

M1 afirmou que “antes de tudo, eu acho que seria interessante definir o que é um modelo para 

esses alunos” enquanto o participante M9 destacou que “é importante discutir sobre como 

esse modelo ou representação da realidade está relacionado com a vida diária e a cultura dos 

alunos”. 

Consequentemente, essa relação com a realidade é importante porque propicia a 

aproximação dos alunos com o próprio contexto sociocultural e, também, com o ambiente 

escolar. Desse modo, o participante M11 destacou a importância de que a “Modelagem seja 

estudada de uma maneira social, cultural, crítica e reflexiva para que possa propiciar a 

aproximação dos alunos com o seu cotidiano ao resolverem os problemas enfrentados em suas 

comunidades”. Diante dessa perspectiva, o participante M1 comentou sobre a “possibilidade 

de que, a partir dos conhecimentos tácitos dos alunos, criar uma Trilha de Matemática que 

seja proposta por eles para a elaboração de etnomodelos”. 

Nesse sentido, o participante M11 afirmou que “essa perspectiva é interessante porque 

os alunos podem trazer para as salas de aulas as suas possibilidades para criarem as suas 

trilhas, pois eles podem se tornar os protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática”. Contudo, o participante M9 argumentou que “existe a necessidade de que os 

professores possibilitem que os alunos criem as suas Trilhas de Matemática com os seus 

próprios conhecimentos, talvez, primeiramente nas escolas e, depois, nas ruas”. Nessa 

perspectiva, Rosa e Orey (2014d) argumentam que, ao aprenderem a resolver situações-

problema cotidianas por meio da Etnomodelagem, os alunos têm oportunidades para conectar 

as ideias matemáticas escolares (ético) com o próprio cotidano (êmico), visando o 

desenvolvimento de uma compreensão holística da Matemática, possibilitando o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e criativo durante a sua participanção nas Trilhas de 

Matemática. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que, para esses participantes, 

as Trilhas Matemática têm possibilidades pedagógicas infinitas, pois são abrangentes em sua 

própria metodologia e base teórica. Assim, a criatividade está presente no processo de 
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elaboração dos etnomodelos em suas representações locais. De acordo com participante M11, 

os “alunos desenvolvem a sua criatividade ao elaborarem etnomodelos por meio da 

formulação de questionamentos que podem estar relacionados com uma problemática social 

ou cultural da comunidade escolar”. 

Continuando com essa interpretação, os resultados obtidos nesse estudo mostram que 

os 11 participantes explicaram como a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a 

Etnomodelagem podem se relacionar com a realização de Trilhas de Matemática. De acordo 

com esses participantes essa relação possibilita a realização das trilhas através da conexão do 

conhecimento matemático escolar/acadêmico com os traços culturais dos saberes e fazeres 

matemáticos desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. Por exemplo, o 

participante M13 comentou que o “mais importante é que a combinação dessas três 

abordagens pode tornar qualquer conhecimento cultural compreensível para a sociedade”. 

Essa conexão também busca promover a tradução e a compreensão das ideias e 

procedimentos matemáticos e geométricos escolares com aqueles que estão culturalmente 

enraizados e contextualizados nos comportamentos e tradições desses membros. Esse fato 

ocorre quando os membros desses grupos têm a própria interpretação de sua cultura 

(perspectiva êmica) em oposição à interpretação dos observadores externos sobre essa cultura 

(perspectiva ética). Desse modo, o participante M15 afirmou que a “trilha de matemática é 

uma atividade que utiliza a Matemática padrão que é globalmente aceita, bem como valoriza 

o conhecimento matemático local através da abordagem dialógica da Etnomodelagem”. 

Diante dessa perspectiva, na abordagem dialógica da Etnomodelagem, as abordagens 

êmica e ética propiciam uma compreensão holística dos saberes e fazeres matemáticos 

desenvolvidos pelos membros desses grupos. Portanto, essa conexão auxilia os professores na 

elaboração de atividades curriculares que possibilitam a galvanização32 de sua prática docente 

direcionada para um maior envolvimento dos alunos com o objetivo de motivá-los a 

perceberem a conexão entre a Matemática e a cultura por meio do desenvolvimento de 

procedimentos e práticas matemáticas que são observadas nas tarefas realizadas fora do 

contexto escolar durante a condução das trilhas. Nesse contexto, o participante M1 destacou 

que as “trilhas possibilitam que os professores saiam de sua zona de conforto quando surgem 

 

32O termo galvanização é utilizado no sentido de revitalizar a prática docente com a utilização de ações 

pedagógicas nas quais os alunos são o centro do processo de ensino e aprendizagem (ROSA, 2010). 
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situações inesperadas e, dessa forma, as trilhas necessitam ser muito bem pensadas e 

elaboradas para que possam ser bem executadas”. 

Consequentemente, a Etnomatemática tem como objetivo estudar os saberes e fazeres 

matemáticos da própria comunidade, pois valoriza a cultura local contextualizada nas 

atividades presentes no cotidiano dos alunos e que podem ser matematizadas através de 

elaboração de etnomodelos. Desse modo, a Modelagem está implícita na utilização de 

procedimentos e práticas etnomatemáticas e, consequentemente, propiciando o diálogo entre 

esses conhecimentos por meio da Etnomodelagem. Por exemplo, o participante M11 afirmou 

que a “abordagem dialógica é muito importante nesse processo, pois utiliza a 

complementaridade entre os conhecimentos escolares e locais”. 

Por exemplo, o participante M5 destacou que “essas atividades estão relacionadas 

tanto na teoria como na prática por meio da relação entre a Etnomatemática, a Modelagem e a 

Etnomodelagem, que possibilita o processo de ensino e aprendizagem em Matemática durante 

a realização das Trilhas de Matemática”. Para Rosa e Orey (2016), essa abordagem 

interdisciplinar possibilita a utilização de saberes e fazeres presentes no cotidiano dos alunos 

por meio do enlace da Etnomatemática, da Modelagem e da Etnomodelagem com as Trilhas 

de Matemática, possibilitando a elaboração e a aplicação de atividades matemáticas 

curriculares em contextos culturais diversos que envolvam saberes e fazeres matemáticos 

distintos. 

Essa conexão também oportuniza que os alunos participem de atividades práticas e de 

aprendizagem experiencial e experimental por meio da contextualização do conhecimento 

matemático escolar. Por exemplo, a participante F2 afirmou que “eu começaria com essa 

contextualização com a Etnomatemática para mostrar a sua dimensão histórica”. Por fim, essa 

conexão apoia a suposição de que o conhecimento matemático, as habilidades e os 

comportamentos morais podem ser desenvolvidos por meio de diferentes atividades 

instrucionais baseadas em projetos culturais, como trilhas de matemática e artefatos culturais, 

e práticas porque são essenciais para garantir a aprendizagem dos alunos por meio da 

utilização de estratégias locais e diferenciadas. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) afirmam que é necessário que os professores se 

conscientizem sobre os aspectos geográficos, econômicos, históricos, ambientais, políticos, 

sociais e culturais das comunidades escolares para que o processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática seja contextualizado na realidade dos alunos por meio da elaboração das 

atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula. 
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De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, os 11 participantes desse estudo 

explicaram como contextualizam os conteúdos matemáticos e geométricos encontrados nos 

monumentos, nas construções e elementos e/ou objetos mais característicos da cidade na qual 

residem, que são propostos nas atividades realizadas nas Trilhas de Matemática. 

Desse modo, infere-se que, essa contextualização pode ser iniciada, primeiramente, 

com relação aos aspectos históricos relacionados com um determinado monumento, como 

também sobre o momento político e econômico que a população vivenciou naquele momento. 

Em seguida, é importante uma contextualização da sociedade da época, bem como sobre as 

normas sociais vigentes. 

Essa abordagem visa contextualizar como os conhecimentos matemáticos e 

geométricos foram utilizados em cada período para resolver os problemas que as pessoas 

enfrentam na realização de suas atividades diárias. Nesse sentido, o participante M11 

exemplificou que: 

Em uma região produtora de café, é importante discutir, com referência à 

história, sobre a construção de ferrovias para o escoamento da produção 

cafeeira de uma determinada região, na metade do século 19 e também como 

essa produção é escoada atualmente. Nesse caso, é necessária a utilização de 

questionamentos, como, por exemplo: São utilizados os mesmos transportes? 

A produção cafeeira diminuiu ou aumentou? Quais foram os fatores? Como 

isso pode ter afetado a vida social e as relações de trabalho? Em meu ponto 

de vista, esse contexto possibilita que os alunos comecem a enxergar o lado 

humanista da Matemática. 

 

Essa contextualização histórica é necessária para que os alunos possam pensar a 

Matemática de uma maneira humanista, ampla e holística. Por exemplo, o participante M1 

comentou que a “contextualização propiciada pela Etnomatemática traz significados para os 

alunos que participam das trilhas, possibilita a sua aproximação com a comunidade escolar”. 

Contudo, para o desenvolvimento da agenda referente à contextualização é necessário que os 

professores conectem o conhecimento matemático escolar com as utilizações locais de se 

fazer matemática de um modo dialógico para envolver os alunos na busca de conexões 

científicas, matemáticas e culturais associadas ao próprio cotidiano. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017b) afirma que essa ação pedagógica proporciona a 

contextualização da matemática escolar na vida diária dos alunos, propiciando o 

desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos locais necessárias para a 

elaboração de etnomodelos. Essa ação pedagógica tem como objetivo o desenvolvimento de 

etnomodelos que possa auxiliar os alunos no entendimento dos procedimentos e práticas 
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matemáticas presentes nos artefatos culturais encontrados suas comunidades. Em 

conformidade com esse contexto, o participante M15 comentou que: 

Eu contextualizo os conceitos matemáticos e geométricos quando os alunos 

encontram maneiras distintas para determinar as medidas dos artefatos em 

sua forma escolar (éticas) de fazer matemática, mas, ao mesmo tempo, 

quando eles se também se deparam com as maneiras que as pessoas locais 

(êmicas) desenvolvem para fazer o mesmo pensamento matemático. 

 

Então, a contextualização dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

(re)descobertos nessas trilhas possibilitam o conhecimento de culturas diversas, pois os alunos 

entram em contato com outras maneiras de se pensar matematicamente, como, por exemplo, o 

geográfico, o físico, o químico e o ambiental, que possibilitam o desenvolvimento de 

temáticas interdisciplinares em salas de aula. Por exemplo, o participante M11 comentou 

sobre o “conhecimento histórico que é relevante para a condução das trilhas, pois possibilita 

que os alunos conheçam a história dos conteúdos matemáticos e geométricos”. Nessa 

perspectiva, Rosa e Orey (2016) ressaltam que a contextualização histórica é essencial para 

que os alunos possam compreender como diferentes povos contribuíram para a evolução dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos na evolução da humanidade. 

Os resultados obtidos na condução do trabalho de campo desse mostram que, para os 

11 participantes desse estudo, é possível utilizar as Trilhas de Matemática como uma ação 

pedagógica em sala de aula na perspectiva da Etnomodelagem por causa de sua abordagem 

dialógica que busca entender holisticamente as conexões entre os saberes tácitos dos alunos 

com os conhecimentos praticados em salas de aula, no ambiente escolar. Por exemplo, o 

participante M7 afirmou que as: 

Trilhas de Matemática podem ser utilizadas em sala de aula na perspectiva 

da Etnomodelagem de uma maneira natural por causa do diálogo que 

ocorrerá entre o conhecimento tácito dos alunos com o conhecimento 

escolar. Nessa ação pedagógica, quando os alunos estiverem na trilha, esses 

conhecimentos conversarão entre si por que as escolas são formadas por 

grupos culturais distintos que possuem construções comunitárias diversas. 

 

Assim, essa abordagem busca evitar, minimizar e/ou reduzir o aparente conflito de 

vivências e experiências distintas que os alunos trazem para as salas de aula através da 

valorização do dinamismo cultural que ocorre no ambiente escolar. Por exemplo, o 

participante M9 afirmou que os “alunos têm diferentes experiências matemáticas vivenciadas 

em seus cotidianos que podem ser matematizadas em salas de aula”. Essa abordagem 
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evidencia a presença do conhecimento matemático local contextualizado na elaboração das 

atividades curriculares. Nesse sentido, o participante M5 comentou que: 

(...) quando há um confronto de vivências distintas ou de classes sociais 

diferentes, a Etnomodelagem pode ser aplicada de uma forma dialógica que 

busca propiciar o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem 

propício para a valorização dos conhecimentos que os alunos trazem para a 

sala de aula a partir de suas experiências nas trilhas. 

 

Consequentemente, o participante M3 complementou essa resposta ao argumentar que 

as Trilhas de Matemática: 

(...) são uma maneira ideal de se trabalhar a matemática escolar em sala de 

aula na perspectiva da Etnomodelagem porque valoriza a presença da 

matemática cultural dos alunos e as trocas entre conhecimentos local e 

escolar que podem acontecer a todo momento. 

 

Nesse direcionamento, o participante M11 comentou que as Trilhas de Matemática 

“possibilitam uma redefinição dos modelos matemáticos e a sua ressignificação em 

etnomodelos”. Assim, essas trilhas possibilitam uma redefinição dos modelos tradicionais ao 

se constatar que determinadas culturas matematizam a própria realidade por meio de 

matematizações que são diferentes daquelas que os alunos aprendem nas escolas, então, é 

necessário que o conhecimento matemático local seja valorizado no ambiente escolar. Por 

exemplo, a participante F4 comentou que na: 

(...) realização de uma trilha podem surgir questionamentos que visam 

auxiliar os alunos a desenvolverem um modelo matemático, contribuindo 

para que eles enxerguem a matemática de uma maneira diferente. Então, os 

alunos passam a ter mais interesse, pois se sentem valorizados porque têm 

mais liberdade para se expressarem.  

 

Por outro lado, é importante destacar que as Trilhas de Matemática podem se iniciar 

em sala de aula, mas saindo do ambiente escolar para a comunidade, pois possibilita que os 

alunos possam se conscientizar sobre a existência de outros conhecimentos matemáticos que 

não sejam os escolares, bem como compreender que esses saberes se complementam por meio 

do diálogo, visando respeitar e valorizar as suas diferenças. De acordo com esse ponto de 

vista, o participante M11 afirmou que a: 

(...) perspectiva da Etnomodelagem nas Trilhas de Matemática está 

relacionada com o encontro de diferentes culturas em um mesmo espaço, 

mas, ao mesmo tempo, lidando com o respeito e a valorização de 

conhecimentos distintos que se interagem, propiciando uma maneira de se 

olhar para a própria comunidade. 
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É necessário destacar que esse aspecto da Etnomodelagem é relevante porque está 

relacionado com a valorização de saberes que são diferentes e sobre como utilizá-los em sala 

de aula por meio do dinamismo cultural. Assim, o pesquisador M9 afirmou que “é possível 

trabalhar com as trilhas de Matemática na perspectiva da Etnomodelagem para propiciar a 

abordagem dialógica, que visa valorizar o encontro de duas culturas que possuem 

características distintas”. 

Desse modo, ocorre uma interação entre os conhecimentos local (êmico) e global 

(ético), contudo, que mantém as suas próprias essências e características. Consequentemente, 

esse processo interativo não significa a submissão nem a imposição de um conhecimento 

sobre o outro, pois é uma evolução natural desses saberes. Desse modo, o participante M15 

comentou que os “alunos desenvolvem a sua compreensão de mundo por meio da realização 

de atividades diárias que são elaboradas pelos professores para valorizar e respeitar as 

diferenças culturais presentes na sociedade”. 

De acordo com Toliver (2016), é possível desenvolver uma ação pedagógica 

direcionada para as Trilhas de Matemática que visa destacar a conexão entre o pensamento e 

o raciocínio matemático dos alunos com os conteúdos matemáticos que são encontrados no 

contexto cultural da comunidade. 

Nessa perspectiva, (2010) afirma que essa ação pedagógica possibilita que os alunos 

olhem para a própria comunidade com outros olhos, com respeito e valorização dos saberes e 

fazeres desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. Por conseguinte, essa 

ação pedagógica objetiva desenvolver nos alunos a sensibilidade cultural para que eles 

possam respeitar e valorizar outros modos de se pensar matematicamente, possibilitando 

torná-los cidadãos ativos e transformadores da comunidade escolar na qual estão inseridos. 

Finalizando a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da 

elaboração das categorias conceituais, infere-se sobre a importância de as escolas assumirem 

a valorização da cultura de suas próprias comunidades, visando ultrapassar os seus limites, 

propiciando aos alunos pertencentes aos diferentes grupos socioculturais o acesso aos saberes 

e fazeres escolar e cotidiano por meio de sua participação nas trilhas da Matemática em uma 

perspectiva da Etnomodelagem. De acordo com esse contexto, apresentam-se nos capítulos a 

seguir, uma resposta para a questão de investigação desse estudo, bem como as considerações 

finais relacionadas com a condução do trabalho de campo dessa investigação. 
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CAPÍTULO V 

 

RESPONDENDO A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta uma resposta para a questão de investigação proposta para a 

problemática desenvolvida nesse estudo. 

 

5.1.     Questão de Investigação 

 

Assim, a análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos na condução do 

trabalho de campo dessa investigação possibilitou que a professora-pesquisadora respondesse 

à seguinte questão de investigação: 

 

Como a perspectiva de pesquisadores e participantes de Trilhas de Matemática podem 

contribuir para o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática em uma 

perspectiva Etnomatemática por meio da Etnomodelagem? 

 

No entanto, é importante ressaltar que essa questão foi implicitamente respondida 

durante o desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa dissertação por meio da utilização dos 

pressupostos metodológicos propostos pela Teoria Fundamentada nos Dados com relação às 

fases analítica e interpretativa desse estudo. 

Contudo, para que essa resposta para essa questão de investigação fosse destacada, os 

resultados obtidos por meio da análise dos dados coletados foram interpretados com a 

utilização da fundamentação teórica proposta nesse estudo e da triangulação das informações 

obtidas por meio da amostragem teórica desenvolvida durante a condução desse trabalho de 

campo. 

 

5.2.1.     Propondo uma Resposta para a Questão de Investigação 

 

A perspectiva dos pesquisadores e ex-alunos de disciplinas de Etnomatemática, 

participantes de Trilhas de Matemática, contribuiu para o desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática em uma perspectiva da Etnomatemática por meio da 

Etnomodelagem, pois mostrou que existe a necessidade de que os membros da comunidade 

escolar desenvolvam ação pedagógica diferenciada para que os alunos possam entender que o 



290 

 

 

 

conhecimento matemático escolar está relacionado com aspectos socioculturais das 

comunidades nas quais estão inseridos. 

Então, de acordo com esses participantes, a ação pedagógica da Etnomodelagem pode 

contribuir para que as trilhas de Matemática possam oferece uma maneira distinta para que o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática possa auxiliar os alunos a entenderem, 

respeitarem e valorizarem os conhecimentos matemáticos desenvolvidos na própria 

comunidade. 

Desse modo, os conhecimentos matemáticos locais e escolares estudados nas trilhas 

podem ser considerados como instrumentos pedagógicos que propiciam o reconhecimento da 

importância das comunidades para o desenvolvimento desse conhecimento por meio da 

observação dos patrimônios visitados e, também, pelo seu relacionamento com a 

matematização de suas características artísticas e arquitetônicas. 

Assim, os principais objetivos da ação pedagógica da Etnomatemática para essas 

trilhas se relacionam com a documentação, análise e organização das práticas matemáticas 

encontradas nas estações por meio da discussão da conexão entre a matemática, a história e 

outros campos do conhecimento humano por meio da interdisciplinaridade. 

Para esses participantes, a Etnomodelagem busca promover discussões sobre uma 

proposta pedagógica que evidencie os aspectos culturais da matemática no cotidiano escolar 

por meio da conexão entre os procedimentos matemáticos formais e informais que podem ser 

encontrados nas Trilhas de Matemática com a utilização da elaboração de etnomodelos. 

Essa ação pedagógica pode contribuir para a evolução da Matemática de um modo 

humanístico por meio do estudo de procedimentos e práticas matemáticas expressas nos 

artefatos culturais, pois as trilhas possibilitam a conscientização da presença de 

conhecimentos matemáticos e geométricos nas atividades realizadas no cotidiano, propiciando 

o desenvolvimento do respeito e da valorização dos contextos social e cultural dos alunos. 

Consequentemente, essa ação pedagógica também busca promover a tradução e a 

compreensão das ideias e procedimentos matemáticos e geométricos escolares com aqueles 

que estão culturalmente enraizados e contextualizados nos comportamentos e tradições dos 

alunos. Para esses participantes, esse fato ocorre quando os membros desses grupos têm a 

própria interpretação de sua cultura (perspectiva êmica) em oposição à interpretação dos 

observadores externos sobre essa cultura (perspectiva ética), contudo, destacam a importância 

de se discutir a complementaridade entre esses conhecimentos. 
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Essa conexão também oportuniza que os alunos participem de atividades práticas e de 

aprendizagem experiencial e experimental por meio da contextualização do conhecimento 

matemático escolar, apoiando a suposição de que o conhecimento matemático, as habilidades 

e os comportamentos morais podem ser desenvolvidos por meio de diferentes atividades 

instrucionais baseadas em projetos culturais, como, por exemplo, as Trilhas de Matemática, 

pois são essenciais para que se possa garantir a aprendizagem dos alunos por meio da 

utilização de estratégias locais e diferenciadas. 

Dessa maneira, a contextualização dessas atividades pode ser iniciada, primeiramente, 

com relação aos aspectos históricos relacionados com um determinado monumento, como 

também sobre o momento político e econômico que a população vivenciou naquele momento 

Então, essa contextualização é necessária para que os alunos possam compreender a 

Matemática de uma maneira humanista, ampla e holística, pois os conhecimentos 

matemáticos e geométricos são (re)descobertos nessas trilhas ao contatarem outras maneiras 

de se pensar matematicamente, como, por exemplo, o geográfico, o físico, o químico e o 

ambiental, que possibilitam o desenvolvimento de temáticas interdisciplinares em salas de 

aula. 

Por conseguinte, essas trilhas possibilitam uma redefinição dos modelos matemáticos 

tradicionais ao se constatar que determinadas culturas matematizam a própria realidade por 

meio de matematizações que são diferentes daquelas que os alunos aprendem nos ambientes 

escolares. Essa abordagem contribui para que os alunos possam respeitar e valorizar os 

saberes e fazeres das comunidades no ambiente escolar. 

Portanto, as Trilhas Matemática têm possibilidades pedagógicas infinitas, pois são 

abrangentes em sua própria metodologia e base teórica. Nessa ação pedagógica, a criatividade 

está presente no processo de elaboração dos etnomodelos em suas representações locais, que 

possibilitam que os saberes e fazeres matemáticos locais sejam valorizados e respeitados em 

outros espaços de aquisição e desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e 

geométricos. 

Essas trilhas possibilitam a realização de atividades matemáticas que podem ser 

desenvolvidas por meio da relação da matemática escolar com os saberes locais através de 

uma relação dialógica e dinâmica que, muitas vezes, estão desvinculadas do contexto das 

salas de aula. Então, é necessário destacar que esse aspecto da Etnomodelagem está 

relacionado com a valorização de saberes e fazeres que são diferentes e, também, sobre como 

utilizá-los em sala de aula por meio do dinamismo cultural. Essa ação pedagógica possibilita 
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que os alunos olhem para a própria comunidade com outros olhos, com respeito e valorização 

dos saberes e fazeres desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. 

Por conseguinte, a ação pedagógica da Etnomodelagem contribui com o 

desenvolvimento da sensibilidade cultural dos alunos para que eles possam respeitar e 

valorizar outros modos de se pensar matematicamente, possibilitando torná-los cidadãos 

ativos e transformadores da comunidade escolar na qual estão inseridos. Portanto, essa ação 

pedagógica propicia o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem propício para a 

valorização dos conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula com base nas 

experiências de sua participação nas Trilhas de Matemática. 

Nesse direcionamento, a perspectiva dos pesquisadores e participantes de Trilhas de 

Matemática podem contribuir para o desenvolvimento de atividades de Modelagem 

Matemática em uma perspectiva Etnomatemática, pois possibilita o estudo dos aspectos 

tecnológicos, sociais e culturais presentes nas cidades por meio da utilização da abordagem 

dialógica da Etnomodelagem. 

Assim, a Etnomatemática pode ser utilizada em contextos distintos para a 

compreensão de ambientes culturais diversos, sendo que a Modelagem Matemática também 

está implícita nas tarefas realizadas na vida diária dos alunos, que podem percebê-las de 

outras maneiras (sociais, culturais, políticas e ambientais) ao elaborarem questionamentos 

para que possam determinar soluções diversas. Essa ação pedagógica visa a compreensão das 

atividades diárias de um modo holístico e humanizado por meio da elaboração de 

etnomodelos. 

Dessa maneira, na perspectiva dos participantes desse estudo, as Trilhas de 

Matemática podem contribuir para o desenvolvimento de atividades de Modelagem 

Matemática em uma perspectiva Etnomatemática por meio da Etnomodelagem, pois são uma 

inspiração para que os professores possam auxiliar os alunos na construção dos conceitos 

matemáticos e geométricos adquiridos em suas comunidades. Consequentemente, essa ação 

pedagógica está fundamentada na cultura dos alunos, inspirando-os a ampliarem o 

conhecimento matemático escolar para os ambientes externos às escolas por meio de sua 

participação nessas trilhas. 



293 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse capítulo apresenta as considerações finais desse estudo. Conforme proposto por 

Cervo, Bervian e da Silva (2007), a professora-pesquisadora realizou uma síntese dos 

resultados obtidos na condução desse estudo com a utilização da interpretação das 

informações obtidas por meio dos pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados que 

possibilitaram a obtenção de uma resposta para a questão de investigação. 

Conforme esse contexto, os problemas enfrentados pela sociedade mudaram à medida 

que o ritmo das mudanças na Educação e nos conhecimentos matemáticos e geométricos 

foram se acelerando. Os problemas que os membros de grupos cultuais distintos enfrentam na 

atualidade estão em constante mudança, pois são mais multidisciplinares, sendo que a sua 

resolução exige a integração dos conhecimento matemáicos êmico e ético por meio de um 

processo dialógico que propicia o desenvolviento do dinamismo cultural. 

Esses problemas e estratégias de resolução, que estão enraizados nos conhecimentos 

matemáticos e geométricos locais e escolares, propiciaram a conscientização de que esses 

conhecimentos são complementares. Essa abordagem busca uma ação pedagógica que tem 

como objetivo tornar os alunos particpantes ativos e transformadores da comunidade escolar 

na qual estão inseridos. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora ampliou a sua compreensão sobre as Trilhas 

de Matemática e a sua conexão com a Etnomodelagem, pois as investigações em Educação 

Matemática têm demonstrado que existem formas culturais de Matemática que são diferentes 

daquelas praticadas nos ambientes escolares e acadêmicos. Então, é importante que se 

busquem práticas de ensino e aprendizagem em Matemática que estejam direcionadas para o 

entendimento de práticas matemáticas associadas aos aspectos culturais locais. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a utilização de métodos, 

estratégias e procedimentos locais que podem auxiliar os professores na promoção do 

desenvolvimento conceitual de conteúdos matemáticos escolares pelos alunos. Assim, a 

realização dessa investigação justificou-se pela necessidade de documentar e analisar práticas 

matemáticas desenvolvidas localmente e identificadas nas trilhas com a elaboração de 

atividades organizadas por meio de questionário, entrevistas e grupo focal que possibilitaram 

a utilização de situações-problema presentes na vida cotidiana. 

É importante ressaltar que a relevância dessa investigação é oferecer uma ação 

pedagógica para o estudo dos aspectos culturais da Matemática de acordo com o ponto de 
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vista dos participantes desse estudo. Então, o objetivo geral desse estudo foi é reconhecer as 

vivências e as experiências do cotidiano dos participantes desse estudo para a valorização das 

comunidades locais, das suas raízes culturais e dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

por meio da realização de Trilhas de Matemática. 

Por conseguinte, é importante que se encontrem maneiras para encorajar os alunos a 

valorizarem a herança cultural, a história e a comunidade, bem como elevar a própria 

autoestima por meio da realização de atividades matemáticas que estejam relacionadas com as 

experiências vivenciadas em seu cotidiano. 

Desse modo, as Trilhas de Matemática encorajam os alunos a conectarem o aspeto 

histórico, social e cultural de suas comunidades com o desenvolvimento matemático 

acadêmico. A sistematização do desenvolvimento das ideias e procedimentos matemáticos e 

geométrico é necessária para a documentação, a análise e a organização dessas práticas por 

meio da discussão sobre o relacionamento da matemática com a história. 

Nessas discussões, os professores e os alunos podem perceber que estão adquirindo 

uma nova consciência sobre a própria identidade cultural por meio do entendimento da 

matemática. Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) argumentam que, nesse tipo de observação 

transcultural interpretativa, os alunos podem traduzir as situações-problema que vivenciam 

em sua prática cotidiana para outros sistemas de conhecimentos matemáticos (linguagem 

escolar e vice-versa). 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, destaca-se que as atividades 

desenvolvidas com as trilhas de Matemática podem proporcionar o desenvolvimento de uma 

ação pedagógica que busca valorizar o trabalho em equipe dos alunos e que pode propiciar a 

participação ativa dos alunos como aprendizes reflexivos e críticos em suas comunidades. Por 

exemplo, para Rosa (2010), essa ação pedagógica possibilita que os alunos direcionem o seu 

olhar para a própria comunidade com outros olhos, com respeito e valorização dos 

procedimentos matemáticos utilizados localmente em seu cotidiano. 

Assim, esses resultados mostram uma contribuição importante para o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática que está relacionada com a proposição de atividades 

que são desenvolvidas fora das salas de aula, externas ao ambiente escolar por meio da 

realização de Trilhas de Matemática, pois tem como objetivo a criação de uma atmosfera de 

aventura e exploração, propiciando para os alunos oportunidades para que possam resolver 

situações-problemas enfrentadas no contexto da vida real. 
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Dessa maneira, de acordo com o ponto de vista de Toliver (2016), é possível utilizar a 

ação pedagógica das Trilhas de Matemática para mostrar a conexão entre o pensamento e o 

raciocínio matemático dos alunos com os conhecimentos matemáticos que são encontrados no 

contexto sociocultural da comunidade escolar por meio da condução do processo da 

perspectiva dialógica da Etnomodelagem. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2014) afirmam que as Trilhas de Matemática podem ser 

consideradas como instrumentos educacionais contextualizados que podem promover o 

desenvolvimento de atitudes positivas e de uma motivação adicional para o desenvolvimento 

do processo de enisno e aprendizagem em Matemática, possibilitando que os alunos 

compreendem a sua aplicabilidade no cotidiano. 

Assim, os alunos podem perceber a Matemática como um empreendimento humanista 

ao descobrir a relevância de seu papel na economia, na política, na sociedade e na cultura 

para, simultaneamente, mobilizar as habilidades e atitudes necessárias para auxiliá-los no 

entendimento dos problemas enfrentados cotidianamente por meio da condução de Trilhas de 

Matemática e da elaboração de etnomodelos relacionados com o próprio contexto 

sociocultural. 

Por conseguinte, é importante ressaltar que a ação pedagógica da Etnomodelagem para 

a realização das Trilhas de Matemática auxilia os alunos a perceberem as conexões entre os 

diferentes conhecimentos matemáticos de uma maneira holística que busca a valorização e o 

respeito da pluralidade cultural dos saberes e fazeres matemáticos que estão disponíveis nas 

atividades que realizam em seu cotidiano. 

Por conseguinte,, com a finalização desse estudo, a professora-pesquisadora propõe a 

utilização da terminologia: Trilhas Etnomatemáticas, que estão está intrinsicamente 

relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática integrado à 

perspectiva da Etnomodelagem. Nesse contexto, a ação pedagógica dessas trilhas pode 

propiciar a conexão entre os conhecimentos matemáticos escolares (éticos) com os saberes e 

fazeres matemáticos locais (êmicos), que busca valorizar e respeitar a práticas matemáticas 

desenvolvidas em outros contexto culturais por meio da elaboração de estnomodelos em uma 

perspectiva dialógica. 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

EM PORTUGUÊS 

 

Prezado(a) participante, 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: Explorando a 

perspectiva de pesquisadores e participantes de Trilhas de Matemática sobre a 

(re)descoberta do conhecimento matemático fora da escola: um estudo qualitativo em 

Etnomodelagem. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na 

perspectiva da Etnomatemática e da Modelagem por meio da Etnomodelagem podem ser 

utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos 

e geométricos aprendidos nas vivências dos estudantes, bem como a sua relação com a 

Matemática ensinada de maneira tradicional nas salas de aula. 

Essa abordagem tem como objetivo desenvolver nos estudantes uma consciência 

crítica e reflexiva que proporcione a reinterpretação de seu entorno e a compreensão e 

valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento matemático 

de seu meio. 

Este trabalho de pesquisa será composto, por 1 (um) questionário que será realizado 

por intermédio do e-mail, que tem como objetivo obter dados de sobre a sua perspectiva, bem 

como sobre a possibilidade de implantação das Trilhas de Matemática nas aulas de 

Matemática. Você também participará de uma entrevista remota, através do aplicativo 

GoogleMeet, que será realizada pela professora-pesquisadora Jéssica Rodrigues. 

Para finalizar a pesquisa, você participará de um grupo focal que ocorrerá com todos 

os participantes da pesquisa por meio do aplicativo GoogleMeet, com a professora-

pesquisadora Jéssica Rodrigues e com o seu orientador, Prof. Daniel Clarck Orey, que serão 

os mediadores do grupo. O principal objetivo desse grupo focal é identificar as percepções da 

possibilidade da elaboração, implantação e implementação da ação pedagógica das Trilhas de 

Matemática em sala de aula e fora do espaço escolar. 

A entrevista e o grupo focal serão gravados em vídeo e áudio para que a professora-

pesquisadora possa verificar a possibilidade do desenvolvimento de algumas atividades que 

possam ser realizadas por meio das Trilhas de Matemática durante as aulas de Matemática. 

Apesar de as dinâmicas (entrevista e grupo focal) serem filmadas, a sua identidade será 

preservada, pois o foco das gravações será garantir a coleta de dados sem perdas de 

informações por parte dos pesquisadores.  

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo. Assim, a qualquer momento, você poderá retirar o seu 

consentimento ou interromper a sua participação nesse estudo. Garantiremos, também, o 

anonimato de sua identidade, pois as informações que você fornecer não serão associadas com 

o seu nome em nenhum documento ou apresentação resultante dessa pesquisa. 
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As dinâmicas serão elaboradas e realizadas de acordo com um cronograma que visa 

melhor atender a todos os participantes dessa pesquisa. Assim, você não será prejudicado(a) 

em relação ao tempo para necessário para responder o questionário e para a realização da 

entrevista e do grupo focal. 

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 no. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, até a 

publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. Esses materiais apenas 

serão consultados pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

Informa-se que os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa 

estão relacionados aos equipamentos tecnológicos que serão os intermediários das dinâmicas 

desenvolvidas entre a professora-pesquisadora juntamente com seu orientador e os 

participantes dessa pesquisa. No entanto, esses possíveis riscos serão minimizados e/ou 

eliminados por meio da verificação dos participantes com os seus equipamentos tecnológicos 

que utilizarão para a interação da realização da pesquisa. 

Procuraremos propiciar situações de participação em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado(a) e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado(a) para participar e expor sua opinião a respeito dos temas abordados 

durante a aplicação do questionário e a realização da entrevista e do grupo focal. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você em sua prática pedagógica por meio da utilização 

de uma metodologia diferenciada e inovadora por meio da utilização da Etnomodelagem nas 

Trilhas de Matemática, pois se trata de um processo pedagógico diferenciado, que vem sendo 

utilizado no campo da Educação Matemática, que poderá tornar as aulas mais atraentes e 

interessantes para os alunos. 

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 da professora-

pesquisadora e de seu professor-orientador com referência às complicações que possam 

decorrer da condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, 

solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no 

seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 

35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-1368, e-mail: 

cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática- DEEMA / ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 / Email: oreydeema@gmail.com 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydeema@gmail.com
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______________________________________________ 

Orientanda: Jéssica Rodrigues 

Rua Genésio Vieira Campos. Nº 89 

Telefone: (31) 98628-6750 

Email: jessica.rodrigues.mq@gmail.com 

_____________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pelo(a) participante. 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os fins 

do projeto ao qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

 

___________, Minas Gerais, ______ de __________ de 2020 
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APÊNDICE II 

 

FREE AND CLARIFIED CONSENT FORM (FCC) FOR PARTICIPANTS 

 

Dear participant, 

 

Thank you for agreeing to participate in the research entitled: Exploring the 

perspective of researchers and participants in Mathematical Trails on the (re) discovery of 

mathematical knowledge outside of school: a qualitative study in Ethnomodelling. 

Our main objective is to verify if the activities developed based on the perspective of 

Ethnomathematics and Modeling through Ethnomodelling can be used as a pedagogical 

action for the development of mathematical and geometric knowledge learned in the 

experiences of students, as well as their relationship with mathematics taught in a traditional 

way in classrooms. 

This approach aims to develop in students a critical and reflective awareness that 

provides the reinterpretation of their surroundings and the understanding and appreciation of 

cultural differences when describing and characterizing the mathematical knowledge of their 

environment. 

This research work will consist of 1 (one) questionnaire that will be carried out via 

email, which aims to obtain data on your perspective, as well as on the possibility of 

implementing Mathematics Trails in mathematics classes. If you agree, you may be asked to 

participate in a remote interview, through the GoogleMeet application, which will be 

conducted by the professor-researcher Jéssica Rodrigues. And, to finish the data collection of 

this research, you will ask for your participation in a focus group that will take place with all 

the research participants through the GoogleMeet application, with professor-researcher 

Jéssica Rodrigues and with her advisor, Prof. Daniel Clark Orey, who will serve as the 

group's mediators. The main objective of this focus group is to identify and explore the 

perceptions of the possibility of developing, implementing and implementing the pedagogical 

action of the Mathematical Trails in the classroom and outside the school space. 

The interview and the realization of the focus group will be recorded on video and 

audio so that the teacher-researcher can verify the possibility of developing some activities 

that can be carried out through the Mathematics Trails during the Mathematics classes. 

Although the dynamics (interview and focus group) are filmed, your identity will be 
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preserved, as the focus of the recordings will be to guarantee the collection of data without 

loss of information by the researchers. 

Your collaboration is completely voluntary and you can withdraw from participating 

in this study at any time. Thus, at any time, you can withdraw your consent or stop 

participating in this study. We will also guarantee the anonymity of your identity, as the 

information you provide will not be associated with your name in any documents or 

presentations resulting from this research. 

The dynamics will be developed and carried out according to a schedule that aims to 

better serve all participants in this research. Thus, you will not be harmed in relation to the 

time needed to answer the questionnaire and to conduct the interview and the focus group. 

All records and documents produced in the conduct of this research will be kept under 

the responsibility of professor-supervisor Dr. Daniel Clark Orey in his office space room 1-

11, on the first floor, of the Institute of Exact and Biological Sciences - ICEBIII / UFOP, 

where it will be locked in a physical steel file suitable for this purpose, until the publication of 

the results of this research, when it will be incinerated. These materials will only be consulted 

by the teacher-researcher and her teacher-advisor. 

It is informed that the risks that may occur in the development of this research are 

related to technological equipment that will be the intermediaries of the dynamics developed 

between the teacher-researcher together with her supervisor and the participants of this 

research. However, these possible risks will be minimized and / or eliminated through the 

verification of the participants with their technological equipment that they will use for the 

interaction of conducting the research. 

We will provide participation situations in a pleasant and respectful environment, so 

that you feel valued and at ease to express yourself, as well as encouraged to participate and 

express your opinion regarding the topics covered during the application the questionnaire 

and the interview and the focus group. 

This research can assist you in your pedagogical practice through the use of a 

differentiated and innovative methodology through the use of Ethnomodelling in the 

Mathematical Trails, as it is a differentiated pedagogical process, which has been used in the 

field of Mathematical Education, which can make classes more attractive and interesting for 

students. 

If you suffer any kind of damage resulting from your participation in this research, you 

have the right to full assistance and compensation from the professor-researcher and her 
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professor-supervisor with reference to the complications that may arise from conducting this 

study. 

To clarify any doubts regarding the ethical aspects of this research, we request that 

you contact the UFOP Research Ethics Committee, at the following address: Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 35400-000, Ouro Preto , 

Minas Gerais, Brazil telephone: (31) 3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

 

_________________________________________________ 

Responsible Researcher 

Advisor: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Department of Mathematical Education- DEEMA / ICEB / UFOP 

Phones: (31) 3559-1313 / Email: oreydeema@gmail.com 

 

______________________________________________ 

Advisee: Jéssica Rodrigues 

Rua Genésio Vieira Campos. No. 89 

Phone: (31) 98628-6750 

Email: jessica.rodrigues.mq@gmail.com 

___________________________________________________________________________

_ 

To be filled in by the participant 

I,___________________________________________________________, authorize my 

participation in this research with the use of all data that can serve the purposes of the project 

to which I am contributing. 

 I agree with the video and audio recording: [   ] YES          [   ] NO 

 

___________, Minas Gerais, ______ de __________ de 2020 

 

http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydeema@gmail.com
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado(a) participante, 

 

Este questionário tem como objetivo coletar informações acerca de sua experiência com as 

Trilhas de Matemática, que serão importantes para a realização de minha pesquisa cujo título 

é: Explorando a perspectiva de pesquisadores e participantes de Trilhas de Matemática 

sobre a (re)descoberta do conhecimento matemático fora da escola: um estudo 

qualitativo em Etnomodelagem. 

Para tanto, solicito a sua colaboração para responder as questões abaixo. 

 

01) Qual é a sua idade?_____________ 

 

a) Qual é o seu sexo?______________ 

=========================================================================== 
02) Onde você nasceu (sua naturalidade)? 

_____________________________________________________________________ 
=========================================================================== 
03) Em qual ano você concluiu a sua graduação? Em qual área? 

_____________________________________________________________________ 
=========================================================================== 
04) Em qual tipo de faculdade/universidade você concluiu a sua Graduação? 

(a) Pública 

(b) Privada 

=========================================================================== 
05) Você concluiu curso de Pós-Graduação? Assinale todas as alternativas que se aplicam em 

seu caso. 

(a) Sim. 

( ) Especialização 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Pós-Doutorado 

 

• Para cada item indicado, informe em qual área. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Em que ano você concluiu a sua Pós-Graduação? Em qual área? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) Não. Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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06) Há quanto tempo você leciona ou lecionou matemática na Educação Básica? Escola 

pública ou escolar privada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
07) Há quanto tempo você leciona e/ou lecionou no ensino superior? Público ou privado? 

Quais disciplinas? Alguma disciplina relacionada com as trilhas de matemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
08) Atualmente, você está lecionando matemática ou outras disciplinas relacionadas com a 

Matemática? Assinale todas as alternativas que se aplicam. 

a) Sim (   ) 

• Ensino Fundamental (  ). Quais anos? _______________________________________ 

• Ensino Médio (..). Quais anos? ____________________________________________ 

 

Ensino Superior (  ). Quais Cursos? ______________________________________________ 

 

b) Você está lecionando em escola pública (  ), escola privada (  ) ou outro tipo (  ), qual? 

 

c) Em caso negativo, explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
09) Em sua opinião, é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nos 

monumentos, em um local, em um objeto, em uma construção, ou em uma representação 

artística na cidade em que você reside? 

(a) Sim (  ). Quais? 

___________________________________________________________________________ 

 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

(b) Não (  ). Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
10) Em sua opinião, é possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nas igrejas da 

cidade em que você reside? 

(a) Sim (  ). Quais? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) Não (  ). Explique a sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

===========================================================================
11) Os seus alunos gostam de estudar conteúdos matemáticos e geométricos? 

(a) Sim (  ). Quais? ______________________________________________________ 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) Não (  ). Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
12) Em sua opinião, os conteúdos matemáticos e geométricos são importantes para a 

realização de atividades e tarefas cotidianas? 

a) Sim (  ). Quais? _______________________________________________________ 

 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Não (..) 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
13) Você ensinou algum conteúdo matemático ou geométrico relacionando-o com o cotidiano 

de seus alunos? 

(a) Sim (  ). Quais? ______________________________________________________ 

Explique como você desenvolveu essa experiência. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) Não (..). 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
14) Você já realizou alguma atividade fora do ambiente escolar com os seus alunos? 

(a) Sim. Quais? _______________________________________________________ 
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Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) Não. Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
15) Em sua opinião existe conexão entre os conhecimentos matemáticos e geométricos com a 

cultura dos alunos?  

(a) Sim (..). Quais? 

___________________________________________________________________________ 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) Não (..) 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
16) Em sua opinião, as atividades praticadas no cotidiano podem influenciar no 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico dos alunos? 

(a) Sim (  ) 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Não (  ) 

Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
17) Você já participou de alguma trilha de matemática? 

(a) Sim (..). Como? ___________________________________________________________ 

Explique com foi essa experiência. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
18) Explique como você realiza e/ou realizaria uma trilha de matemática com os seus alunos 

(Como a trilha seria organizada? Quais conteúdos matemáticos e geométricos seriam 

estudados na trilha e em sala de aula? Como seria o trabalho realizado em cada estação da 

trilha? Como a trilha seria finalizada? Como seria a divulgação dos resultados obtidos na 

trilha?). 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
19) O Chafariz dos Contos, construído em 1745, é um patrimônio público localizado no 

centro histórico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, localizado próximo à Casa dos 

Contos. 

 

 
Você considera possível apresentar algum conteúdo matemáticos e/ou geométricos nesse 

chafariz para os estudantes? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(a) Explique como esse monumento pode ser trabalhado em uma trilha de matemática na 

cidade de Ouro Preto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
20) O monumento em formato de coluna, denominado de Chafariz da Coluna, também 

localizado na rua Alvarenga, na cidade de Ouro Preto, assemelha-se a um Pelourinho33 e é 

bastante observado por turistas da região. 

 

33Pelourinho é uma coluna de pedra colocada num lugar público de uma cidade ou vila onde eram punidos e 

expostos os criminosos. 
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Você considera possível apresentar algum conteúdo matemáticos e/ou geométricos nesse 

chafariz para os estudantes? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

(a) Explique como esse monumento pode ser trabalhado em uma trilha de matemática na 

cidade de Ouro Preto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua participação! 

 

Orientanda: Jéssica Rodrigues 

Orientador: Prof. Daniel Clark Orey 
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APÊNDICE IV 

 

QUESTIONNAIRE 

 

Dear participant, 

 

The objective of this questionnaire is to collect information about your experience with Math 

Trails, which will be important for the realization of my research whose title is: Exploring 

the perspective of researchers and participants in Mathematical Trails on the (re) 

discovery of mathematical knowledge outside of school: a qualitative study in 

Ethnomodelling. 

 

To this end, I appreciate your answers in the questions below 

 

01) What is your age?____________________ 

a) What is your sex?_____________________ 

=========================================================================== 

02) Where were you born (your birthplace)? 

_____________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

03) What year did you complete your undergraduate degree? In which area? 

_____________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

04) What type of college / university did you graduate from? 

(a) Public (   ) 

(b) Private (…) 

=========================================================================== 

05) Did you complete a Postgraduate course? Check all the alternatives that apply in your 

case. 

(a) Yes(   ) 

(b) Specialization (   ) 

(c) Master's(   ) 

(d) Doctorate degree(   ) 
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(e) Postdoctoral/Sabbatical (   ) 

• For each indicated item, inform in which area. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• In what year did you complete your postgraduate course? In which area? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) No (   ). Could you explain where you are in the process? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

06) How long have you been teaching or teaching mathematics in elementary, middle or high 

school? Public school or private school? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

07) How long have you been teaching and/or teaching in higher education? Public or private? 

What disciplines? Have you taught any discipline related to math trails? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

08) Are you currently teaching mathematics or other subjects related to mathematics? Check 

all the alternatives that apply. 

a) Yes (   ) 

• Elementary School (   ). What grades? ______________________________________ 

• High school (…). What grades? ___________________________________________ 

. University education (   ). Which Courses? ___________________________________ 

(b) Are you teaching at a public school (   ), private school (   ) or other type (   ), which one? 

(c) If not, please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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09) In your opinion, is it possible to find mathematical and geometric content in monuments, 

in a location, in an object, in a construction, or in an artistic representation in the city where 

you reside? 

(a) Yes (   ). Please share examples __________________________________________ 

Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) No (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

10) In your opinion, is it possible to find mathematical and geometric content in the churches 

or in other architectural works of the city where you reside? 

(a) Yes (   ). Which are? __________________________________________________ 

 

Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) No (   ). Explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

11) Do your students like to study mathematical and geometric content? 

(a) Yes (   ). Which ones? _________________________________________________ 

Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) No (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12) In your opinion, are mathematical and geometric contents important for carrying out 

activities and daily tasks? 

a) Yes (   ). Which ones? __________________________________________________ 

Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) No (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

13) Did you teach any mathematical or geometric content relating it to your students' daily 

lives? 

(a) Yes (   ). Which ones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Explain how you developed this experience. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) No (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

14) Have you ever carried out any activities outside the school environment with your 

students? 

(a) Yes (   ). Which ones? _________________________________________________ 

Please describe your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(b) No. Explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
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15) In your opinion, is there a connection between mathematical and geometric knowledge 

with the students' culture? 

(a) Yes (..). Which ones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (b) No (   ) 

Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

16) In your opinion, can the activities practiced on a daily basis influence the development of 

students' mathematical and geometric knowledge? 

(a) Yes (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) No (   ). Please explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

17) Have you ever participated in a math trail? 

(a) Yes (...). How? 

___________________________________________________________________________ 

Please explain how that experience was. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
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18) Explain how you do and/or do a math trail with your students (How would the trail be 

organized? What mathematical and geometric content would be studied on the trail and in the 

classroom? How would the work be done at each station on the trail? How would the trail be 

finalized? How would the results of the trail be disseminated?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 

19) The Chafariz dos Contos, built in 1745, is a public property located in the historic center 

of Ouro Preto, in Minas Gerais, located next to Casa dos Contos. 

 

Do you consider it is possible to present some mathematical and/or geometric content in this 

fountain to students? Explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (a) Explain how this monument can be worked on a mathematics trail in the city of Ouro 

Preto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

=========================================================================== 
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20) The column-shaped monument, called Chafariz da Coluna, also located on Rua 

Alvarenga, in the city of Ouro Preto, resembles a Pelourinho34 and is widely observed by 

tourists from the region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you consider it possible to present some mathematical and/or geometric content in relation 

to this fountain to students? Explain your answer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(a) Please explain how this monument can be worked on a mathematics trail in the city of 

Ouro Preto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Thank you very much for your participation! 

 

Advisee: Jéssica Rodrigues 

Advisor: Prof. Daniel Clark Orey 

 

34Pelourinho is a stone column placed in a public place in a city or town where criminals were punished and 

exposed. 
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APÊNDICE V 

 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADA 

 

Prezado(a), 

 

Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor Dr. 

Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização dessa entrevista. Gostaria de informá-

lo(a) que, se em algum momento da condução dessa entrevista, você se sentir constrangido(a) 

com alguma pergunta, você não precisará respondê-la ou, também, não precisará responder as 

demais questões dessa entrevista. Posteriormente, a transcrição dessa entrevista será enviada 

para que você possa verificar a sua correção, bem como realizar os ajustes necessários. 

1) Explique o que você entende por Etnomatemática. 

2) Explique o que você entende por Modelagem Matemática. 

3) Explique o que você entende por Etnomodelagem. 

4) Em sua prática como professor(a) de Matemática você percebe que seus alunos 

utilizam os conhecimentos tácitos para resolverem problemas matemáticos? Se sim. Em quais 

conteúdos esse fato ocorreu? Se não, explique. 

5) Explique se em suas aulas você utiliza o cotidiano e o contexto sociocultural de seus 

alunos para elaborar as atividades curriculares propostas em sala de aula, visando torna-las 

mais dinâmicas. 

6) Explique como seriam as orientações que você discutiria com os seus alunos antes de 

iniciar uma atividade fora da escola, como, por exemplo, uma trilha de matemática. 

7) Explique como você contextualizaria os conteúdos matemáticos e/ou geométricos que 

os alunos podem encontrar nas atividades realizadas em uma trilha de matemática, que podem 

ser encontrados nos monumentos, nas construções e elementos e/ou objetos mais 

característicos de sua cidade. 

8) Após a realização de uma atividade fora da escola, como, por exemplo, uma trilha de 

matemática, explique como essa atividade pode ser desenvolvida em sala de aula para que 

tenha significado para os alunos com relação aos conteúdos matemáticos e geométricos. 
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9) Geralmente, a comunidade na qual a escola está inserida tem costumes, 

comportamentos e conhecimentos matemáticos e geométricos característicos de sua região. 

Explique como esses conhecimentos podem ser utilizados na elaboração e promoção de 

atividades e/ou eventos que possam respeitar e valorizar a cultura local. 

10)  Explique como a modelagem, a etnomatemática e a etnomodelagem se relacionam 

com a realização de trilhas de matemática. 
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APÊNDICE VI 

 

SEMI-STRUCTURED INTERVIEW 

 

Dear Sir/Madam, 

 

I would like to thank you for the opportunity to conduct this interview. I would like to inform 

you that, if at any point during the conduction of this interview, you feel uncomfortable with a 

question, you will not need to answer it or, also, you will not need to answer the other 

questions of this . Subsequently, the transcript of this interview will be sent to you so that you 

can verify its correction, as well as make the necessary adjustments. 

1) Explain what do you understand by ethnomathematics. 

2) Explain what do you understand by mathematical modelling. 

3) Explain what do you understand by ethnomodelling. 

4) In your practice as a mathematics teacher, do you notice that your students use tacit 

knowledge to solve mathematical problems? If so, in what contents did this fact occur? If not, 

explain you answer. 

5) Explain whether in your classes you use your students' daily life and sociocultural 

contexts to develop the proposed curricular activities in the classroom aiming to make them 

more dynamic. 

6) Explain what are the guidelines you would discuss with your students before starting 

an activity outside of school such as a math trail. 

7) Explain how you would contextualize the mathematical and/or geometric contents that 

students may find in the activities conducted on a mathematics trail, which can be found in 

monuments, buildings, and in the most characteristic elements and/or objects of their city. 

8) After conducting an activity outside of school, such as a math trail, explain how this 

activity can be developed in the classroom so that it has meaning for students with respect to 

mathematical and geometric content. 

9) In general, the community in which the school is inserted has its own customs, 

behaviors, and mathematical and geometric knowledge, which are the features of its own 
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region. Explain how this knowledge can be used in the elaboration and promotion of activities 

and/or events that can respect and value the local culture. 

10) Explain how mathematical modelling, ethnomathematics, and ethnomodelling are 

related to the realization of mathematical trails. 
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APÊNDICE VII 

 

GRUPO FOCAL 

 

 

Prezado(a)s, 

 

Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor Dr. 

Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização desse grupo focal. Gostaria de informá-lo 

(a) s que, se em algum momento da condução desse grupo focal, vocês se sentirem 

constrangido(a)s com alguma pergunta, não precisarão respondê-la e/ou, também, não 

precisarão responder as demais questões, caso decidam não participarem da discussão 

proposta nesse grupo focal. 

1) Explique sobre as possíveis conexões da Etnomatemática com as Trilhas de 

Matemática. 

2) Explique sobre como as relações entre a Modelagem e a Etnomatemática podem 

contribuir para o desenvolvimento das Trilhas de Matemática como uma ação pedagógica no 

contexto interior e exterior da escola. 

3) Explique como utilizar as Trilhas de Matemática na perspectiva da Etnomodelagem 

por meio da valorização dos conhecimentos êmico (local), ético (global) e dialógico (glocal). 

 

 

 


	22479f655d774c37711f252a5191f99dac5684820f4cd9953272377f9f932162.pdf
	4bd3ab68a7cdf70510559a747aed23480e58b5183814f659c0599ebcb40ea103.pdf
	22479f655d774c37711f252a5191f99dac5684820f4cd9953272377f9f932162.pdf

