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RESUMO 

 

A valorização das diversas formas de conhecer, entender e explicar a realidade 

dos membros de diferentes grupos culturais é importante para o 

desenvolvimento de uma compreensão do processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática considerando-se as características das culturas nas quais os 

alunos estão inseridos são os propósitos primordiais da Etnomatemática, da 

Modelagem e da Etnomodelagem. Essa perspectiva tem como principal objetivo 

verificar como a abordagem dialógica da Etnomodelagem pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma relação de proximidade entre os conhecimentos 

matemáticos locais trazidos por oito alunos provenientes da zona rural e urbana, 

matriculados no 8º ano do turno matutino, do Ensino Fundamental. Para alcançar 

esse objetivo, essa pesquisa foi realizada em uma escola pública de uma cidade 

situada na região intermediária de João Monlevade, que tem como público alvo 

alunos provenientes de comunidades rurais e urbanas, haja vista que essa 

instituição de ensino está localizada em um bairro da cidade, atendendo alunos 

provenientes da zona urbana e de comunidades rurais. Nesse sentido, a 

seguinte questão de investigação foi elaborada: Como a Etnomodelagem, por 

meio de sua abordagem dialógica, pode auxiliar no desenvolvimento da relação 

entre o conhecimento matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a Matemática 

escolar? Para fundamentar essa pesquisa foram utilizadas três bases teóricas: 

Etnomatemática, Modelagem Matemática e Etnomodelagem. Para a coleta de 

dados foram utilizados três blocos de atividades: Bloco de Atividades 1: 

Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético), Bloco de Atividades 2: 

Privilegiando o Conhecimento Extraescolar (Êmico) e Bloco de Atividades 3: 

Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural), dois 

questionários: inicial e final e, também, o diário de campo do professor 

pesquisador. A apresentação, organização e análise dos dados foram realizados 

com base em uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados por meio da 

codificação aberta que identificou os códigos preliminares, e a codificação axial 

que originou as categorias conceituais com o auxílio metodológico da 

triangulação de dados. Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os 

alunos participantes desse estudo se conscientizaram sobre a conexão entre os 



 

saberes e fazeres cotidianos realizados por familiares e praticados em suas 

comunidades com o conhecimento matemático estudado nas escolas, 

possibilitando uma aproximação da família com a educação de seus filhos, além 

de propiciar a valorização e o respeito às diferenças culturais existentes nos 

ambientes escolares. Outro resultado desse estudo propiciou o desenvolvimento 

de uma ação pedagógica na perspectiva da Etnomodelagem, que considera os 

saberes e fazeres matemáticos provenientes de grupos culturais distintos, 

tornando o processo de ensino aprendizagem em Matemática contextualizado e 

com mais significado para os alunos e próximo de sua realidade. Finalizando, 

houve a elaboração de um produto educacional no formato de um caderno de 

sugestões que contém atividades contextualizadas que possibilitam aos 

professores a aproximação dos conhecimentos matemáticos estudados nas 

escolas com práticas matemáticas cotidianas em comunidades rurais e urbanas. 

As atividades propostas nesse caderno de sugestões foram elaboradas a partir 

dos resultados obtidos nesta pesquisa com o intuito de fornecer informações que 

auxiliem esses profissionais na conexão entre conhecimentos, saberes e fazeres 

matemáticos distintos, mas complementares. 

 

Palavras-chave: Abordagem Dialógica, Ação Pedagógica, Etnomatemática, 

Etnomodelagem, Modelagem Matemática, Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The valorization of different ways of knowing, understanding, and explaining the 

reality of members of different cultural groups is important for the development of 

an understanding of the teaching and learning process in mathematics. The 

primary purpose of an Ethnomathematics Program, Modelling, and 

Ethnomodelling is to consider the cultural characteristics of the students and 

community context. This perspective seeks to verify how the dialogical approach 

of ethnomodelling contributes to the development of a relationship between local 

mathematical knowledge brought by eight students from both rural and urban 

areas, that were enrolled in the 8th year middle school. To achieve this objective, 

the research was carried out in a public school near João Monlevade, Minas 

Gerais, whose target audience was students from both rural and urban 

communities. In this sense, the following research question was elaborated: How 

can ethnomodelling, through its dialogical approach, assist in the development of 

a relation between local mathematical knowledge, brought by 8th year middle 

school students, from both rural and urban communities? To support this 

research, three theoretical bases were used: ethnomathematics, mathematical 

modelling and ethnomodelling. For data collection, three activity modules were 

used: Activity Module 1: Privileging School Knowledge (Etic), Activity Module 2: 

Privileging Extra-School Knowledge (Emic), and Activity Module 3: Privileging 

Dialogical Knowledge (Cultural Dynamism), two questionnaires: initial and final, 

and also the researcher-professor's field diary. The data presentation, 

organization, and analysis were conducted based on an adaptation of the 

Grounded Theory through open coding that identified the preliminary codes, and 

the axial coding that originated the conceptual categories with the methodological 

aided by data triangulation. Results obtained in this study showed that students 

became aware of the connection between mathematical knowledge and daily 

activities carried out by family members and practiced in their communities with 

the mathematical knowledge studied in their school. This approach enabled 

family members to understand the education of their children in addition to 

promoting appreciation and respect for cultural differences in school 

environments. Another result of this study led to the development of a 

pedagogical action in the perspective of ethnomodelling, which considers 



 

mathematical knowledge and practices from different cultural groups, making the 

process of teaching and learning in mathematics contextualized and with more 

meaning for students and close to their reality. Finally, there was the elaboration 

of an educational product in the format of a suggestion notebook that contains 

contextualized activities that enable teachers to bring together mathematical 

knowledge studied in schools with daily mathematical practices in rural and urban 

communities. The activities proposed in the included suggestions notebook, were 

elaborated and based on the results obtained in this research. It provides 

information that helps these professionals in the connection between different, 

but complementary, mathematical knowledge and practices. 

 

Keywords: Dialogical Approach, Pedagogical Action, Ethnomathematics, 

Ethnomodelling, Mathematical Modeling, Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO  

UMA TRAJETÓRIA DIRECIONADA PARA A ETNOMODELAGEM 

 

 

O caminho traçado pelo professor-pesquisador1 estava relacionado com 

as tentativas e os desencontros de sua profissão docente, mas também de 

descobertas e encontros dessa prática, pois sempre buscava a autonomia como 

profissional, ser humano, e enxergava, em algumas situações, as possibilidades 

de conseguir essa independência. 

Ainda em sua infância, o professor-pesquisador adotava uma postura 

responsável e de autonomia em algumas situações do dia a dia, tomando a 

iniciativa de escolher livros para ler, sendo que gostava muito da leitura dos 

volumes da Coleção Vaga-Lume2; reescrevia letras de músicas ouvindo fitas K7 

ou discos de vinil com a intenção de aprender as músicas e construía muitos 

brinquedos com a utilização de material reciclado, como, por exemplo, lata de 

óleo para fazer carrinhos de madeira. 

De acordo com o ponto de vista do professor-pesquisador, essa postura 

autônoma está relacionada com um processo natural de amadurecimento, mas 

com responsabilidade, pois não esperava comandos, decidindo por si próprio as 

suas atitudes e ações. Desse modo, enquanto estudante, o professor-

pesquisador organizava os seus horários de estudo, administrava as suas 

atividades para casa e os seus trabalhos escolares sem, necessariamente, uma 

orientação da família, pois inspirava confiava em sua mãe, que sabia que seu 

filho era capaz de resolver os problemas que surgiam em sua vida diária. 

 
1Nesse estudo, o professor pesquisador assume a sua própria realidade escolar como um objeto 
de pesquisa, de reflexão e de análise, constituindo-se em um movimento contra-hegemônico que 
está frente ao processo de desprofissionalização dos professores e de instrumentalização da 
sua prática docente (NÓVOA, 1992). Assim, os professores pesquisadores buscam compreender 
as questões relativas à sua prática docente com o objetivo de aperfeiçoá-las por meio da 
realização de pesquisas desenvolvidas em salas de aulas (GARCIA, 2009). 
2A Coleção Vaga-Lume é um conjunto formado por livros, que é direcionado para o público 
infanto-juvenil, que lançada em Janeiro de 1973, pela Editora Ática. No decorrer do tempo, o seu 
formato foi modificado, sendo que as suas capas clássicas, nas quais as imagens ficavam para 
fora do quadro, marcaram época. Essa coleção foi escolhida por inúmeras escolas, sendo 
composta também por um suplemento de atividades para a resolução pelos estudantes. 
Disponível em: <<https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/os-livros-sensacionais-da-colecao-
vaga-lume/>>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infantojuvenil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_%C3%81tica
https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/os-livros-sensacionais-da-colecao-vaga-lume/
https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/os-livros-sensacionais-da-colecao-vaga-lume/
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Com o transcorrer do tempo, o professor-pesquisador percebeu que tinha 

facilidade com a disciplina de Matemática, pois na maioria das vezes obtinha 

êxito respondendo às perguntas nas aulas de tabuada e, também, quando era 

convidado a sentar-se com um colega para auxiliá-lo nas questões matemáticas 

propostas em sala de aula. 

Outro fato que também contribuiu para a percepção do gosto do professor-

pesquisador para ensinar Matemática foi ter tido a oportunidade de dar aula 

particular3 de Matemática para duas primas, uma em mesmo ano de 

escolaridade e outra em um ano anterior, que possuíam dificuldades com a 

aprendizagem de conteúdos relacionados com essa disciplina. 

Nesse direcionamento, a experiência do professor-pesquisador em sala 

de aula mostrou que a dificuldade dos alunos com a aprendizagem da 

Matemática pode provocar o desenvolvimento de uma baixa autoestima, 

possibilitando o surgimento de frases, como, por exemplo: “para que estudar 

isso” ou “onde vou usar isso na minha vida”. Por exemplo, Marturano (1997) 

afirma que a experiência precoce de insucesso acadêmico pode interferir com a 

formação de autoestima e autoeficácia dos alunos. 

Consequentemente, a dificuldade da aprendizagem em Matemática pode 

criar uma repulsa dos alunos para com essa disciplina. Nesse sentido, Rosa 

(2010) afirma que a matemática está entre as responsáveis pelas dificuldades 

de aprendizagem, reprovação e exclusão escolar, principalmente, dos alunos 

provenientes de grupos culturais minoritários. Similarmente, Schmitz (2002) 

argumenta que a “insatisfação com a disciplina de matemática constitui-se como 

parte visível no processo de exclusão” (p. 1). 

Assim, a resistência criada no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática pode surgir, muitas vezes, como, por exemplo, pela falta de estímulo 

no ensino dessa disciplina, pois de acordo com Rosa (2010) ainda há resquícios 

da utilização de um processo e ensino e aprendizagem em Matemática que 

desvincula as escolas e as salas de aula do cotidiano dos alunos, privilegiando 

somente a utilização de fórmulas e algoritmos descontextualizados que 

promovem a memorização de conteúdos abstratos. 

 
3Na região de Entre Rios, no nordeste da Bahia, na qual o professor-pesquisador morou durante 
7 (sete) anos e dava aulas particulares de Matemática, que era denominada de banca de 
Matemática. 
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Essas dificuldades e a realização de algumas pesquisas sobre temas 

relacionados com a Educação Matemática, como, por exemplo, a Modelagem 

Matemática, possibilitou que o professor-pesquisador adquirisse, além do gosto 

pela Matemática, uma experiência em ensinar os conteúdos dessa disciplina, 

construindo uma relação íntima com a profissão de Educador Matemático. 

Os anos se passaram e o professor-pesquisador continuou a sua vida 

escolar com a mesma dedicação apesar de que algumas mudanças ocorreram, 

como, por exemplo, mudou-se da cidade de Entre Rios, no nordeste da Bahia, 

no final do ano de 1993, para a cidade de Mucuri, que está situada no extremo 

sul da Bahia, e, consequentemente, de escola e, em seguida, teve contato com 

a disciplina de Física no Ensino Médio, que naquela época era popularmente 

conhecido como científico. 

Então, o professor-pesquisador percebeu que a Matemática era muito 

maior que o ensino de operações, pois nesse período teve a oportunidade de 

entender como esse campo do conhecimento se relacionava com os fenômenos 

físicos. 

Contudo, esse entendimento somente foi possível por que nessa nova 

escola, o Colégio Leon Feffer, na cidade de Mucuri, na Bahia, em 1994, havia 

um laboratório de física e química que o professor das disciplinas de Física e 

Química utilizavam com frequência. É importante ressaltar que associado aos 

trabalhos desenvolvidos na disciplina de Física, o professor Newton Lapa 

também buscava interdiscipliná-la com a Matemática. 

Como exemplo dessa interdisciplinaridade cita-se a utilização do ensino 

de funções para descrever o movimento de uma bola em relação ao tempo, bem 

como para a realização de projetos como, por exemplo, o Projeto Descobrindo o 

Brasil, no qual foram empregados os conhecimentos trigonométricos e físicos 

para construir um sextante, que foi um instrumento utilizado pelos navegantes 

na época das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, para medir as 

distâncias angulares entre os astros celestes e a linha do horizonte. 

Nesse sentido, Minayo (2010) destaca que a interdisciplinaridade constitui 

uma articulação de várias disciplinas em que o foco é um objeto, um problema 

ou um tema, cuja resposta não é dada somente por um dos campos de 

conhecimento. Então, a interdisciplinaridade pode ser considerada como uma 
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estratégia para compreensão, a interpretação e a explicação de temáticas 

complexas. 

Nesse contexto, o professor-pesquisador pode observar a grandiosidade 

da Matemática e a sua contribuição para outras áreas e, também, a sua 

importância para a aplicação de alguns conteúdos para o entendimento de seu 

conceito na resolução de situações-problema apresentadas em sala de aula e 

no cotidiano. 

Desse modo, a interdisciplinaridade despoja os professores e os 

educadores da vaidade unidisciplinar porque potencializa o diálogo e contribui 

para mostrar os horizontes da interação, da colaboração e da cooperação 

(MINAYO, 2010). 

Contudo, esse encontro com uma Matemática diferente não direcionou o 

professor-pesquisador para que tivesse a Educação como uma carreira 

profissional. Nessa mesma escola também existia um laboratório de computação 

e foi nesse período que o professor-pesquisador teve seu primeiro contato com 

a era da informática, no período de 1995 a 1997. 

Então, o professor-pesquisador se rendeu aos encantos da computação 

e como estava na reta final para o término do Ensino Médio, teria que decidir 

qual carreira deveria seguir, pois o vestibular estava se aproximando com o final 

do ano letivo. 

No início de 1998, o professor-pesquisador prestou o seu primeiro 

vestibular para Ciência da Computação, mas não foi aprovado. Contudo, esse 

fato não o desanimou, pois tinha realizado uma segunda inscrição para outro 

vestibular no mesmo ano, concorrendo para uma vaga no curso de Licenciatura 

em Ciência com Habilitação em Matemática. 

A docência em Matemática é uma carreira que o professor-pesquisador 

tinha uma admiração haja vista que era a disciplina que possuía maior facilidade 

e experiência, pois ensinava os colegas e as pessoas com dificuldades nessa 

disciplina. 

Assim, o professor-pesquisador iniciou sua vida acadêmica em meados 

de 1998, com a aprovação no vestibular da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), no curso de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática. 

A matrícula do professor-pesquisador na universidade era uma situação 

nova e desafiadora, mas estava empolgado com o início das aulas e interessado, 
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principalmente, nas disciplinas relacionadas com a Matemática pura. Mas, anos 

depois, com a experiência em sala de aula, percebeu que as disciplinas da área 

de humanas (pedagógicas) são essenciais para a formação dos educadores 

matemáticos. 

Nesse direcionamento, Xavier (2008) argumenta sobre a importância das 

disciplinas pedagógicas nos Cursos de Licenciatura em Matemática, pois 

possibilitam que os professores se conscientizem sobre a utilização de práticas 

docentes que auxiliem os alunos a se tornarem participantes ativos do processo 

de construção do conhecimento. 

O professor-pesquisador se recorda que, o primeiro período desse Curso 

de Licenciatura foi tranquilo sem nenhum acontecimento novo, mas que do 

segundo em diante, as disciplinas como Lógica Matemática, que foi estudada 

com a utilização do livro intitulado: Iniciação à Lógica Matemática, escrito por 

Edgard de Alencar Filho, e Estatística I e II, começaram a diferenciar a 

Matemática conhecida, pois apresentaram detalhes inovadores. 

No ano seguinte ao ingresso na universidade, o professor-pesquisador foi 

convidado para lecionar a disciplina de Matemática para alunos dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental, para as turmas de 5ª série, atualmente denominada de 

6º ano e, um ano depois, para os alunos do Ensino Médio, na Escola Estadual 

Jaci Ferreira dos Santos, situada na cidade de Mucuri, na Bahia. 

Ainda durante esse período, o professor-pesquisador teve a oportunidade 

de realizar alguns projetos, sendo que um dos trabalhos foi desenvolvido em 

conjunto com o colega de curso David Gama dos Santos, sob orientação da 

professora Sinoélia Silva Pessôa. 

Esse projeto estava relacionado com a realização de um Curso de 

Formação Continuada para Professores provenientes de escolas públicas da 

região de Itabatan, distrito da cidade de Mucuri, na Bahia, na área de Matemática 

básica para os Ensinos: Fundamental e Médio. 

Essa experiência possibilitou a discussão de situações vivenciadas pelos 

professores e as suas limitações diante do processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática, principalmente, com a apresentação prática de alguns 

conteúdos matemáticos, como, por exemplo, a realização de oficinas com 

problemas básicos de contagem e probabilidade. 
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Nessas oficinas também foram trabalhados problemas envolvendo 

proporcionalidade entre grandezas, por meio dos quais foram elaboradas 

atividades baseadas em situações vivenciadas pelos alunos, como, por exemplo, 

o consumo de água em uma residência. Ressalta-se também que, nessas 

oficinas, foram trabalhadas as construções geométricas planas e espaciais. 

Um novo projeto foi realizado em conjunto com outro colega de curso 

estava relacionado com o oferecimento de minicursos sobre a utilização de 

softwares matemáticos para alunos de escolas públicas. É necessário esclarecer 

que essas oficinas foram realizadas com os alunos do 8º e 9º anos, sendo que 

consistiam em aplicar atividades referentes aos conteúdos de geometria e de 

equação do segundo grau para que os alunos pudessem explorar os conceitos 

matemáticos envolvidos nessas tarefas. Consequentemente, esse trabalho 

culminou com o desenvolvimento da monografia de final de curso elaborada pelo 

professor-pesquisador. 

Com a intenção de adquirir novos conhecimentos e, consequentemente, 

entender alguns questionamentos sobre o processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática referente às formas diferenciadas para a abordagem de 

conteúdos matemáticos e geométricos ou por meio da discussão sobre as 

estratégias que poderiam ser utilizadas na prática docente para que os alunos 

pudessem aprender mais matemática por meio de um processo de 

aprendizagem contextualizado e com significado; o professor-pesquisador 

buscou uma formação de Pós-Graduação Lato Sensu na área de Matemática. 

Então, em 2003, o professor-pesquisador iniciou um Curso de 

Especialização em Matemática, na Fundação Educacional da Região dos Lagos 

(FERLAGOS). Contudo, esse curso esteve abaixo das expectativas do 

professor-pesquisador, pois muitas disciplinas oferecidas eram de Matemática 

pura, com pouca aplicação e discussão a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Esse curso era praticamente uma continuação 

de outros cursados na graduação que focavam apenas no saber/fazer 

matemático acadêmico. 

Nos anos após o término de sua graduação e, em seguida, após a 

finalização de sua pós-graduação, o professor-pesquisador continuou 

lecionando em escolas públicas e, em 2004, foi contratado para compor o quadro 

de professores de uma escola particular de 1º e 2º grau que adotava um método 
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de ensino baseado em apostilas. Essa foi a primeira vez que o professor-

pesquisador trabalhou com esse sistema tradicional de ensino baseado em 

apostilas com o foco apenas na transmissão de conhecimentos matemáticos. 

É importante ressaltar que ensinar não significa a transmissão do 

conhecimento, que é uma atividade cultural que deve motivar os alunos para a 

criação do próprio conhecimento. Então, é necessário destacar a relevância de 

que o processo de ensino e aprendizagem favoreça um modelo pedagógico 

transformatório, que é a antítese do modelo pedagógico transmissivo, que busca 

transformar os alunos em contêineres que são preenchidos com informações 

acadêmicas descontextualizadas (FREIRE, 2000a). 

Nos anos seguintes, especificamente, em 2005, o professor–pesquisador 

foi aprovado em concurso público e, em 2006, esse profissional foi convocado e, 

posteriormente, foi efetivado no corpo docente de professores do estado da 

Bahia, na escola na qual lecionava anteriormente. Em 2007, o professor-

pesquisador foi empossado na Escola Estadual Jaci Ferreira dos Santos, sendo 

também aprovado em concurso público para professores do município de 

Mucuri, na Bahia. Desse modo, o professor-pesquisador se exonerou da escolar 

particular para assumir os cargos efetivos nessas escolas públicas. 

No período de 2007 a 2009, o professor–pesquisador manteve a sua 

rotina de lecionar para alunos do Ensino Médio na escola estadual e, também, 

para os anos finais do Ensino Fundamental na escola municipal, tendo a 

oportunidade de lecionar Matemática para turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), bem como para o curso de magistério mantido pelo estado. 

Em 2009, o professor-pesquisador foi convidado pela Secretaria Municipal 

de Educação, da cidade de Mucuri, na Bahia, para trabalhar como professor 

formador de Matemática do Programa de Formação Continuada para 

Professores, do Governo Federal, o Gestar II, implantado em quase todos os 

municípios do Brasil. 

Esse programa foi oferecido pela Universidade de Brasília (UNB) e 

ministrado em cidades sedes, nesse caso, a cidade de Salvador, na Bahia. 

Assim, o professor-pesquisador atuava como multiplicador nesse município, 

formando professores para a rede municipal. 

Esse curso teve uma duração de 300 horas e tinha como foco a discussão 

de estratégias utilizadas por professores em sua atuação diária, visando buscar 
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a contextualização dos conteúdos matemáticos e geométricos para relacioná-los 

com a realidade sociocultural dos alunos. Esse curso possibilitou que o 

professor-pesquisador enxergasse outro lado da matemática. 

A circunstância sociocultural designa um grupo de variáveis contextuais 

relacionadas com os estilos de vida e os valores sociais e culturais que podem 

influenciar no desempenho e na atividade da organização da sociedade, pois 

reflete os seus valores, costumes e tradições, influenciando as trocas nos 

sistemas de convivência e de trabalho por meio da contextualização das 

atividades cotidianas (ROSA, 2010). 

Nesse sentindo, o professor-pesquisador compreendeu que 

contextualizar o conteúdo matemático a ser aprendido significa entender que 

existe uma relação entre os indivíduos e os objetos de estudo. Por exemplo, de 

acordo com o Relatório do Pisa 2000 (BRASIL, 2001), o tratamento 

contextualizado do conhecimento é um recurso disponível para que os 

professores possam melhorar a sua prática diária, pois tem como objetivo retirar 

os alunos da condição de espectadores passivos no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

Por conseguinte, o professor-pesquisador aprendeu muito neste período, 

pois além de um programa interessante, esse curso proporcionou uma troca de 

experiências com professores atuantes e preocupados com a melhoria da 

educação. Essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador se 

desenvolvesse profissionalmente e adquirisse conhecimentos diferentes sobre o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

As angústias com relação à carreira de professor dos Ensinos 

Fundamental e Médio, como, por exemplo, a lacuna existente em investimentos 

na área educacional por causa das políticas: econômica e educacional no Brasil, 

que desmotivaram o professor–pesquisador tornando-o um profissional 

desmotivado e desanimado com o sistema de ensino e sem perspectiva de 

mudanças. 

Então, em 2010, o professor-pesquisador participou do vestibular para o 

Curso de Engenharia de Computação, da Universidade Federal de Ouro Preto 

e, após a sua aprovação, iniciou as suas atividades acadêmicas nesse mesmo 

ano. Assim, a matrícula nesse Curso motivou o professor-pesquisador para o 
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desenvolvimento de novas perspectivas profissionais, pois poderia ampliar os 

seus conhecimentos nessa área de estudo. 

Ao final do terceiro período, observando a matriz curricular, o professor-

pesquisador resolveu se transferir para o Curso de Engenharia Elétrica, pois 

entendia que as disciplinas estudadas estavam relacionadas com a área de 

Matemática, como, por exemplo, Sinais e Sistemas, Modelagem e Análise de 

Sistemas Lineares, Métodos Matemáticos, Análise Numérica, Eletromagnetismo 

e Introdução à Física Quântica, que utilizam os conteúdos da Matemática 

aplicada. 

A graduação em Engenharia Elétrica, iniciada em 2012, possibilitou que o 

professor-pesquisador percebesse que a Matemática é aplicável, pois explica os 

conceitos físicos, promovendo a aproximação do abstrato com o concreto. 

Consequentemente, essa percepção possibilitou que o professor-pesquisador 

refletisse sobre a Matemática ensinada em sala de aula e a distância dos 

conteúdos matemáticos e geométricos ensinados em sala de aula com a sua 

aplicação e conexão com o cotidiano dos alunos. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que a utilização do cotidiano dos 

alunos em sala de aula traz relevância para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática ao revelar ideias e procedimentos necessários 

para o desenvolvimento das práticas matemáticas cotidianas. 

No período de agosto de 2012 a maio de 2015, o professor-pesquisador 

teve a oportunidade de lecionar Matemática para os cursos técnicos 

profissionalizantes no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

propiciando o enriquecimento de sua prática pedagógica como professor, pois 

conseguiu perceber a aplicação dos conteúdos matemáticos ensinados, 

relacionando o entendimento que desenvolveu sobre o método técnico com a 

prática que, geralmente, os alunos trazem para as salas de aula. 

Para Rosa e Orey (2006), a vinculação da cultura com a Matemática 

propicia o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e proveitosas, pois os 

alunos são ativos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, 

podendo perceber as aplicações dos conteúdos aprendidos em seu cotidiano. 

Essa abordagem desenvolve nos alunos a sua autonomia com relação à 

aplicação de seus conhecimentos por meio da utilização de questões trazidas do 

cotidiano para discussão em salas de aula. 
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Diante desse contexto, o professor-pesquisador teve o seu primeiro 

contato com a Modelagem, percebendo que não dispunha de leituras para 

entender a noção da profundidade dessa tendência em Educação Matemática, 

sabendo apenas que poderia representar os fenômenos físicos complexos por 

meio de equações matemáticas. 

Contudo, o professor-pesquisador ainda não conseguia associar o 

conceito de Modelagem com a Matemática estudada nos Ensinos: Fundamental 

e Médio e, nem com a Etnomatemática, pois somente entendia que a 

modelagem estava relacionada com a utilização da Matemática para representar 

fenômenos complexos. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) mostram que o processo da 

Modelagem está vinculado culturalmente às atividades realizadas no cotidiano, 

podendo incentivar a condução de investigações em educação matemática com 

relação às comunidades locais, que trazem os aspectos culturais para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Continuando com a sua trajetória e, diante da possibilidade de ampliar e 

consolidar os seus conhecimentos, por meio da associação do saber/fazer 

matemático com a Engenharia Elétrica para resolver problemas, bem como 

desenvolver o conhecimento científico, além de inúmeras aplicações na área de 

engenharia, o professor-pesquisador ingressou, em meados de 2016, em um 

curso pós-graduação stricto sensu na área de otimização no programa de 

mestrado em engenharia elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

Durante o primeiro semestre desse curso, o professor-pesquisador cursou 

três disciplinas da linha de pesquisa em otimização: Computação Evolucionária, 

Otimização em Engenharia Elétrica e Otimização Multiobjetivos. Nesse período, 

o professor-pesquisador encontrou muita dificuldade visto que a sua formação 

em engenharia ainda não estava completa, mas a quantidade de conteúdos 

matemáticos que estava inserida naquelas áreas de conhecimento foi um fator 

que direcionou o seu interesse para a importância dessa disciplina para a 

resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano. 

Outro fato que merece atenção foi a utilização constante do termo 

Modelagem, pois praticamente esse curso se desenvolveu de acordo com o 

processo de elaboração de modelos de situações-problema real complexas com 
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várias variáveis. Esse aspecto do curso foi importante, pois o professor-

pesquisador percebeu que a Modelagem não era utilizada apenas para 

representar fenômenos físicos, mas também para resolver uma infinidade de 

situações reais. Entendeu também que o processo da Modelagem pode adquirir 

vários olhares, dependendo da situação-problema que se queira representar. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2015) argumentam que o estudo das ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas que são encontradas em contextos 

culturais distintos podem ser utilizadas na ação pedagógica da Modelagem. Essa 

abordagem reconhece as diferentes técnicas de resolução de problemas e 

valoriza os diversos modos de produção do conhecimento matemático pelos 

membros de grupos culturais distintos. 

Assim, ao final do primeiro semestre do Mestrado em Engenhraia Elétrica 

e, apesar da descoberta sobre o papel, o poder e abrangência da modelagem, o 

professor-pesquisador teve dificuldades em continuar com esse curso por causa 

de vários fatores, como, por exemplo, o financeiro e pessoal que influciaram a 

decisão de desistir dessa caminhada. Mas, o conhecimento adquirido nos 

estudos realizados naquele período, enriqueceu profundamente o seu 

conhecimento profissional. 

No ano seguinte, em 2017, o professor-pesquisador participou do 

processo seletivo para o cargo de professor dos anos finais do Ensino 

Fundamental, da prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, sendo 

aprovado para lecionar Matemática para turmas de 6º e 7º anos durante o 

período diurno. Neste período, o professor-pesquisador tomou uma decisão 

importante sobre o seu desligamento do Curso de Engenhraia para que pudesse 

focar e aprimorar os conhecimentos relacionados com a sua profissão docente 

como professor de Matemática. 

Com essa decisão, o professor-pesquisador buscou aprimorar as suas 

aulas por meio da utilização de maneiras diferentes de explicar os conteúdos 

matemáticos em sala de aula, sempre preocupado com a aprendizagem de seus 

alunos, visando contextualizá-los para possibilitar a aprendizagem de seus 

alunos. Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2012a) afirmam que a 

contextualização de atividades matemáticas cotidianas através da 

etnomatemática e da modelagem pode auxiliar os alunos a explicitaram o 
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conhecimento matemático tácito que desenvolveram em seu próprio ambiente 

sociocultural. 

Então, com esse olhar diferenciado, o professor-pesquisador começou a 

identificar algumas características marcantes em seus alunos, como, por 

exemplo, o fato de mostrarem indícios de conhecerem um determindo conteúdo 

matemático, mas não conseguirem realizar alguns procedimentos solicitados 

pelo professor, afirmando que “resolvi do meu jeito”. Por exemplo, Rosa e Orey 

(2012b) argumentam sobre a dificuldade que os alunos possuem para explicitar 

o conhecimento matemático que possuem por meio de uma linguagem formal e 

sistematizadas, pois esse conhecimento é objetivo, racional, sequencial e 

teórico.  

Contudo, é importante ressaltar que o pesquisador atua como professor 

de Matemática em uma cidade de pequeno porte denominada de São Gonçalo 

do Rio Abaixo, em Minas Gerais, que possui, aproximadamente, 54% de sua 

população domiciliada na Zona Rural. Essa cidade sobrevive do comércio dos 

produtos que produzem e comercializam, como, por exemplo, o queijo, o leite, a 

criação de porcos e o cultivo de verduras e legumes, entre outras atividades 

realizadas no contexto rural. 

Com esse trabalho, o professor-pesquisador conseguiu relacionar a 

prática em sala de aula com os aprendizados e leituras que foram realizadas no 

curso superior, auxiliando-o, de um modo geral, entender como o aprendizado 

em Matemática é desencadeado no ambiente escolar. 

Assim, lidar com situações diferentes, ambientes distintos e com membros 

de grupos culturais distintos enriquece a percepção dos educadores 

matemáticos sobre o conhecimento matemático originado em outros contextos. 

Por exemplo, Rosa (2010) argumenta sobre a importância do trabalho com a 

diversidade sociocultural nas escolas para que os seus agentes possam 

compreender as visões de mundo diversas que coexistem nesses ambientes 

institucionais de aprendizagem. 

Ainda observando essas caractrerísticas de seus alunos, o professor-

pesquisador observou que, em uma aula sobre proporcionalidade, um 

determinado aluno relatou como o seu pai vendia a carne dos suínos que 

abatiam na roça, comentando que havia uma diferença em vender o porco com 

ou sem a pele. Por exemplo, a venda do porco sem a pele era vendida mais 



36 
 

 
 

barata por que o seu peso era menor e, sendo assim, preferiam vender o porco 

com a pele por ser mais pesado e terem um lucro maior. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2012b) argumentam que o conhecimento 

é tácito quando é adquirido por meio de experiências, sendo adaptado para, em 

seguida, ser aplicado na resolução de novos problemas, de novas tomadas de 

decisão e na realização de novas tarefas. Então, com a vivência e o aprendizado 

contínuo, o conhecimento tácito, anteriormente construído, amadurece e evolui 

em um novo conhecimento, que permanecerá tácito até que seja explicitamente 

comunicado e transmitido. 

Nesse sentido, o professor-pesquisador notou que aquele aluno entendeu 

a ideia da proporcionalidade direta por meio das atividades que realiza com o 

seu pai no cotidiano, contudo, quando realizava os exercícios do livro didático, 

não conseguia determinar os procedimentos matemáticos necessários para 

resolver o problema apresentado nesse material escolar. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2012b) afirmam que a dificuldade em 

explicitar esse conhecimento tácito está relacionada com a utilização de regras, 

fórmulas e equações matemáticas que estão vinculadas ao desenvolvimento da 

linguagem e do simbolismo matemático. 

Foi exatmente nesse contexto que o professor-pesquisador começou a 

questionar sobre o conhecimento que esses alunos trazem consigo para as salas 

de aula. E, então, se interessou em entender como esse conhecimento pode 

influenciar de maneira benéfica o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática escolar dos alunos. 

Para Rosa e Orey (2012b), o conhecimento matemático tácito está 

relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os conceitos 

matemáticos e se apropriam das experiências matemáticas, relacionando-as 

com as próprias vivências, crenças e valores culturais. 

Nesse mesmo ano, em 2017, uma professora de ciências da mesma 

instituição de ensino em que estava participando do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), indicou e 

incentivou o professor-pesquisador a participar do processo seletivo para o 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, da UFOP. 

Contudo, o período de seleção havia se encerrado, impedindo o 

professor-pesquisador de realizar o processo seletivo, pois não tinha também 
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desenvolvido um anteprojeto como solicitado no edital. No entanto, o interesse 

do professor-pesquisador para participar desse processo seletivo continuou no 

ano seguinte. 

Desse modo, em 2018, o professor-pesquisador resolveu se dedicar aos 

estudos, visando a elaboração do anteprojeto de pesquisa para apresentação no 

processo seletivo do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da UFOP. 

Assim, no segundo semestre de 2018, o professor-pesquisador foi aprovado na 

seleção desse mestrado com o anteprojeto intitulado: Modelagem Matemática: 

uma estratégia de ensino-aprendizagem. 

Esse projeto se originou do interesse do professor-pesquisador em 

entender como os alunos da zona rural, interagindo com alunos da zona urbana, 

resolvem situações-problema cotidianas com conhecimento próprio que foi 

desenvolvido localmente e, também, como o professor-pesquisador pode trazer 

esse conhecimento para sala de aula com a utilização da etnomatemática e da 

modelagem por meio da Etnomodelagem. 

Ressalta-se que existe a expectativa deque o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, da UFOP, poderia auxiliar o professor-pesquisador a se 

desenvolver para um nível melhor de conhecimento sobre a Educação 

Matemática e, de um modo geral, para contribuir com o avanço do processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática dos alunos. 

Continuando com essa trajetória, ressalta-se que a profissão do 

professor-pesquisador é a de professor de Matemática e que, em todo esse 

período, esse profissional não deixou de exercer a docência. Por exemplo, o 

professor-pesquisador trabalha em turno oposto ao das disciplinas cursadas no 

mestrado. 

Nesse direcionamento, no mestrado, o professor-pesquisador busca 

relacionar a sua aprendizagem nesse programa com a sua vivência na prática 

docente em sala de aula, tornando-se reflexivo com relação às suas experiências 

no cotidiano escolar. Assim o professor reflexivo por natureza é questionador da 

sua própria prática e sempre busca metodologias pedagógicas inovadoras para 

enriquecer o seu conhecimento e sua docência (NÓVOA, 1992). Nesse sentido, 

de acordo com Freire (1996), é importante reconhecer que: 
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(...) o que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si 
mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade 
ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A 
prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer (p. 38). 

 

Então, é com esse pensamento reflexivo que o professor-pesquisador, se 

questiona frequentemente se é possível relacionar a conceituação de 

Modelagem e a sua dinâmica com a Etnomatemática por meio da 

Etnomodelagem para o estudo de conteúdos matemáticos estudados por alunos 

dos Ensinos: Fundamental e Médio. 

Nesse ato reflexivo, o professor-pesquisador também indagou sobre a 

possibilidade de aplicar a Matemática escolar para resolver problemas do dia a 

dia dos alunos e vice-versa, como, por exemplo, “Se a modelagem é usada para 

resolver problemas complexos, será possível usá-la para modelar situações 

simples e resolvê-las com a matemática escolar?”. 

Por conseguinte, esse contexto e essas inquietações do professor-

pesquisador possibilitaram o desenvolvimento da seguinte questão de 

investigação: 

 
Como a Etnomodelagem, por meio de sua abordagem dialógica, 

pode auxiliar no desenvolvimento da relação entre o conhecimento 

matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a 

Matemática escolar? 

 
De acordo com essa questão de investigação, o objetivo geral desse 

estudo é verificar como a abordagem dialógica da Etnomodelagem pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma relação de proximidade entre os 

conhecimentos matemáticos locais trazidos por alunos provenientes da zona 

rural e urbana, matriculados no 8º ano do turno matutino, do Ensino 

Fundamental, de uma escola pública municipal localizada em uma cidade da 

região intermediária de João Monlevade e Itabira, em Minas Gerais, com a 

matemática estudada em sala de aula. 

Os objetivos específicos desse estudo são: 
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a) Aproximar os saberes e fazeres matemáticos vivenciados e 

experienciados pelos alunos em suas comunidades rural e urbana com 

a realidade escolar para valorizar as suas experiências e enriquecer o 

conhecimento matemático adquirido em sala de aula. 

b) Elaborar etnomodelos êmicos, éticos4 e dialógicos que contribuam 

para o desenvolvimento sociocultural de alunos e professores. 

c) Entender como os conhecimentos êmicos podem auxiliar os 

professores de matemática a planejar as suas aulas considerando as 

situações-problema que estejam próximas do cotidiano dos alunos por 

meio da utilização da abordagem dialógica da etnomodelagem. 

d) Compreender a necessidade da Matemática como uma área de estudo 

humanizada para que os membros de grupos culturais distintos 

possam resolver as situações-problema que emergem em contextos 

socioculturais distintos. 

De acordo com esse contexto, a condução desse estudo se justifica pelo 

fato de que existe uma necessidade da diversificação das metodologias de 

ensino que possam oferecer para os alunos a possibilidade de perceberem a 

Matemática de modos diferentes. 

Assim, para a realização dessa ação pedagógica em sala de aula, a 

Etnomodelagem poderá aproximar o conteúdo matemático acadêmico do 

contexto sociocultural dos alunos, que está repleto de conhecimentos 

matemáticos locais, cujos saberes e fazeres são, muitas vezes, percebidos como 

distantes, sem sentido, sem significado, simplistas e primitivistas para os 

discentes e professores (ROSA; OREY, 2006). 

Por conseguinte, a busca por metodologias diferenciadas que fortaleçam 

o processo de ensino e aprendizagem em Matemática é uma prática constante 

entre os professores que lecionam essa disciplina. E nessa procura a pesquisa 

qualitativa é uma aliada para a condução de investigações relacionadas com a 

conexão entre a Matemática e a Cultura (ROSA, 2010). 

 
4De acordo com Cortes, Orey e Rosa (2018), a ética não está relacionada com um conjunto de 
regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam as ações dos membros de um determinado 
grupo cultural (moralidade) e nem é entendida como o estudo sistemático da argumentação 
sobre como esses membros devem agir (filosofia moral). Assim, a abordagem ética refere-se a 
uma interpretação antropológica das características de outra cultura a partir dos referenciais e 
categorias daqueles que a observam, isto é, dos próprios investigadores e educadores. 
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Desse modo, esse estudo busca verificar quais são as contribuições que 

a Etnomatemática e a Modelagem podem desempenhar para o processo de 

constituição da Etnomodelagem como uma ação pedagógica para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos propostos em sala 

de aula. 

Consequentemente, com o intuito de aproximar os conhecimentos 

matemáticos provenientes de outras culturas com aqueles desenvolvidos no 

ambiente escolar, a ação pedagógica da Etnomodelagem propõe uma 

abordagem diferenciada para as concepções da natureza matemática. 

Nesse direcionamento, a Etnomodelagem pode ser entendida como uma 

proposta educacional multicultural que oferece oportunidades para que os 

alunos encontrem maneiras próprias de matematizar5 a própria realidade ao 

elaborar etnomodelos para os fenômenos presentes no cotidiano. É importante 

ressaltar que, para Rosa e Orey (2012a), essas características que estão 

relacionadas com as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos podem ser traduzidas 

por meio da Etnomodelagem. 

Nesse sentido, para Rosa e Orey (2010), essa é uma abordagem 

metodológica alternativa que tem como objetivo valorizar e registrar o 

conhecimento matemático que é desenvolvido em diferentes contextos culturais. 

Assim, a Etnomodelagem pode ser considerada como uma aplicação prática da 

Etnomatemática que adiciona uma perspectiva sociocultural aos conceitos da 

Modelagem Matemática. 

Portanto, existe a necessidade do desenvolvimento de uma investigação 

aprofundada sobre a problemática desse estudo para possibilitar o 

desenvolvimento de fundamentações teórica e metodológica que tenham como 

objetivo auxiliar os professores na busca de uma ação pedagógica que possibilite 

o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos e o seu 

relacionamento com o cotidiano dos alunos. 

 
5A matematização é o processo por meio do qual os membros de grupos culturais distintos 
utilizam diferentes ferramentas matemáticas que possam auxiliá-los a organizar, analisar, 
compreender, entender, modelar e resolver problemas específicos enfrentados no cotidiano de 
membros de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2006). 
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Nesse sentido, a partir de seu ingresso no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, da UFOP, em março de 2019, o professor-pesquisador 

realizou o levantamento bibliográfico para buscar as fundamentações teóricas 

que o auxiliassem na análise da problemática desse estudo. Dessa maneira, o 

professor-pesquisador realizou uma pesquisa bibliográfica que teve início 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 o tema dessa pesquisa. 

Por conseguinte, foram utilizadas as palavras-chave, como, por exemplo, 

Etnomatemática, Etnomodelagem, Modelagem, Abordagem Dialógica, Ação 

Pedagógica e Teoria Fundamentada nos Dados. Contudo, nessa pesquisa, o 

professor-pesquisador constatou que não havia registros de investigações que 

envolvessem, num mesmo trabalho, as temáticas propostas para esse estudo. 

Entretanto, o desenvolvimento desse levantamento bibliográfico também 

foi realizado no Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq com a utilização das 

mesmas palavras-chave. Desse modo, a partir do levantamento realizado 

nesses grupos de pesquisa, pretendia-se também consultar os trabalhos 

desenvolvidos nas instituições superiores de ensino vinculadas a esses grupos. 

No entanto, o professor-pesquisador também não encontrou registros de 

pesquisas sobre a problemática relacionada com esse estudo e, diante dessa 

dificuldade, pesquisou artigos, dissertações e teses que tratavam dos assuntos 

relacionados com a temática Etnomodelagem, Modelagem, Etnomatemática e 

alunos provenientes das zonas urbana e rural. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa em livros, periódicos e anais de 

eventos nacionais e internacionais em inglês, português e espanhol para verificar 

a produção internacional referente à essa abordagem. Essa pesquisa também 

não foi bem-sucedida, pois não foram encontrados registros de estudos 

referentes à problemática abordada nesse estudo. 

Por conseguinte, a problemática proposta nesse estudo mostra-se 

inovadora, haja vista que pode possibilitar que os professores possam lidar com 

a contextualização dos conteúdos matemáticos e geométricos ao relacionarem 

a Etnomatemática e a Modelagem Matemática por meio da Etnomodelagem. 

Essa ação pedagógica visa propiciar a valorização do contexto sociocultural, 

buscando conexões entre a Matemática e o cotidiano dos alunos. 
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Assim, finalizando essa parte introdutória, o restante dessa dissertação 

está estruturado da seguinte maneira: 

O Capítulo I apresenta uma revisão de literatura referente aos principais 

tópicos teóricos relacionados com essa investigação, bem como realiza uma 

análise aprofundada das principais teorias que fundamentarão essa pesquisa, 

como, por exemplo, questões relacionadas com a Etnomatemática, a 

Modelagem, a Etnomodelagem e a diferenciação entre as Escolas do Campo e 

Rural. 

O Capítulo II apresenta a metodologia empregada na realização dessa 

investigação e explicita a utilização da Teoria Fundamentada nos Dados, bem 

como descreve a elaboração dos instrumentos metodológicos que foram 

utilizados na coleta dos dados durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo. Esse capítulo também descreve o processo de análise dos dados e da 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

O Capítulo III apresenta os resultados obtidos da análise dos dados que 

foram coletados por meio de dois questionários (inicial e final), 3 (três) blocos de 

atividades e do diário de campo do professor-pesquisador. Esses dados foram 

codificados por meio da codificação aberta e categorizados com o auxílio da 

codificação axial. 

O Capítulo IV apresenta a interpretação dos resultados que foram obtidos 

por meio da elaboração de categorias conceituais que tinham como objetivo 

auxiliar o professor-pesquisador no desenvolvimento de uma resposta para a 

questão de investigação proposta para esse estudo. 

O Capítulo V apresenta a resposta obtida para a problemática dessa 

pesquisa e as considerações finais, bem como descreve as possíveis 

contribuições desse estudo para a Educação Matemática, especificamente, para 

a Etnomodelagem. 

As referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também 

compõem a estrutura dessa dissertação. 

É importante ressaltar que um produto educacional foi elaborado no 

formato de um caderno de sugestões, sendo desenvolvido com base nos 

resultados obtidos nesse estudo, estando, assim, fundamentado nos 3 (três) 

blocos de atividades desenvolvidos durante a realização do trabalho de campo 

dessa investigação. 
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Esse produto educacional foi direcionado para os investigadores, 

educadores e interessados nessa temática, bem como para a sua utilização 

pelos professores da Educação Básica, do Ensino Técnico e/ou da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE O ESTUDO ATRAVÉS DA 

ETNOMODELAGEM 

 

O principal objetivo deste capítulo é propiciar uma revisão de literatura 

relacionada com a concepção do Programa Etnomatemática, Modelagem 

Matemática, da Etnomodelagem e da Educação Rural e do Campo. 

Essas concepções estão relacionadas com o desenvolvimento de uma 

prática docente que seja direcionada para a compreensão e a utilização dos 

conteúdos matemáticos e geométricos pelos alunos por meio da condução de 

um trabalho de campo relacionado com a sua cultura. 

Desse modo, o foco da revisão de literatura desse estudo está 

fundamentado nos seguintes tópicos: 

 

• Problematizando a Necessidade da Etnomodelagem 

• Programa Etnomatemática 

o Dimensões do Programa Etnomatemática 

o Perspectivas Atuais e Futuras do Programa Etnomatemática 

• Modelagem Matemática 

o  Perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática 

• Vinho e queijo: conectando a etnomatemática e a modelagem. 

• Etnomodelagem 

o Abordagem local (êmica, insiders) 

o Abordagem global (ética, outsiders) 

o Abordagem glocal (êmica/ética, dinamismo cultural) 

o Etnomodelos 

• Educação Rural, Educação do Campo e Educação Urbana 

 

1.1. Problematizando a Necessidade da Etnomodelagem 

 

De acordo com Rosa e Orey (2017a), a Matemática ocupa um lugar 

importante no desenvolvimento da humanidade. Assim, considera-se o ensino 

dessa disciplina de grande relevância para a formação dos alunos, logo, a sua 
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carga horária desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio é, juntamente, 

com a Língua Portuguesa, a maior parte da grade curricular das escolas do país. 

Porém, os resultados dos alunos na Matemática escolar mostram uma 

incoerência com a importância dessa disciplina para a sociedade a disciplina. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1990) afirma que a Matemática se justifica, 

nas escolas, por ser útil como um instrumento para a vida, para o trabalho, pois 

é parte integrante das raízes culturais das comunidades e auxilia no 

desenvolvimento do pensamento e do raciocínio lógico. Desse modo, torna–se 

evidente a utilidade social da Matemática para fornecer instrumentos para os 

indivíduos atuarem no mundo de modo mais eficaz. 

Os rendimentos insatisfatórios da Matemática em sala de aula podem ter 

influência nos resultados do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes 

(PISA). Por exemplo, de acordo com o relatório da Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) do Programme for International Student 

Assessment6 - PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do, do PISA 

2012 Results: What Students Know and Can Do e do PISA 2015 Results 

Excellence and Equity in Education, o Brasil ficou estagnado no desempenho em 

Matemática, regredindo ao nível de estar entre os países com baixo desempenho 

de seus alunos, na comparação entre as avaliações do PISA de 2009 a 2015 

(OECD, 2015). 

O quadro 1 mostra uma comparação entre os números de participantes 

do PISA e os resultados do desempenho médio dos estudantes brasileiros por 

área de conhecimento, que foram obtidos nessas avaliações. 

 
Quadro 1: Número de participantes e desempenho médio de estudantes 

brasileiros por área de conhecimento – PISA Brasil 2003 a 2015 

 
Fonte: OECD (2015) 

 
6Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
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Esse relatório da OECD (2015), de 2009 a 2015, mostra que a média 

brasileira na disciplina de Matemática oscilou de 386 a 377, respectivamente, 

que foi uma variação considerada como não estatisticamente significativa pela 

OECD. Nesse mesmo período, a média em Matemática dos países participantes 

do PISA foi de 490. O gráfico 1 mostra a média das pontuações do PISA, de 

países selecionados, para Leitura e Matemática, em 2003 e 2012. 

 
Gráfico 1: Média da pontuação de países selecionados no Pisa em leitura e 

matemática em 2003 e 2012 

 
Fonte: OECD (2015) 

 
De acordo com a OECD (2015), esse resultado coloca o Brasil na posição 

65ª em Matemática entre os 70 países e territórios avaliados pelo PISA. Por 

exemplo, o Brasil se posiciona atrás do México, da Colômbia e da Albânia, 

superando apenas a República Dominicana, a Argélia, a Tunísia, o Kosovo e a 

Macedônia, uma antiga região da Iugoslávia que foi analisada como um território. 

Assim, os resultados obtidos no Pisa são uma evidência de que o ensino 

de Matemática no Brasil deve ser aprimorado para que se possa buscar a 

excelência dos alunos no aprendizado dessa disciplina (OECD, 2015). 

É importante ressaltar que o foco do PISA é a avaliação da leitura, da 

matemática, das ciências e da resolução de problemas, pois tem como objetivo 

verificar a capacidade de os alunos delinearem estratégias argumentativas; 

utilizarem a linguagem matemática, aplicarem as operações simbólicas e 

formais, bem como empregarem as ferramentas e as técnicas matemáticas, 

como, por exemplo, formular, resolver, interpretar e avaliar problemas. Essas 

competências são essenciais para uma participação ampla e ativa dos indivíduos 

na sociedade moderna (OECD, 2012). 
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Desse modo, de acordo com a OECD (2012), é importante que os 

indivíduos desenvolvam as capacidades de formular, de empregar e de 

interpretar a Matemática em vários contextos, incluindo também as 

competências de raciocinarem matematicamente e de utilizarem os conceitos 

matemáticos, os procedimentos, os fatos e as técnicas para que possam 

descrever, explicar e prever os fenômenos cotidianos. 

Essas capacidades e competências também auxiliam no envolvimento 

dos alunos nas atividades propostas em salas de aula, bem como os auxiliam a 

reconhecerem o papel que a Matemática desempenha na sociedade e a 

tomarem decisões fundamentadas e conscientes, que são atitudes necessárias 

para o desenvolvimento de cidadãos críticos, reflexivos e engajados na 

resolução dos problemas enfrentados pela sociedade (OECD, 2012). 

Por conseguinte, ressalta-se que, sem o envolvimento dos alunos nas 

tarefas matemáticas curriculares propostas em sala de aula, há dificuldades em 

asseverar o aprendizado esperado, pois de acordo com Rosa (2010), a 

mobilização dos discentes para uma participação ativa é importante para garantir 

a sua atenção e despertar a sua curiosidade para a realização dessas atividades. 

Similarmente, é importante que os indivíduos em seus contextos 

socioculturais próprios, sejam capazes de identificar e compreender o papel que 

a Matemática desempenha no mundo real, de realizarem julgamentos 

fundamentados e de se envolverem na resolução matemática das situações-

problema que se apresentam em sua vida diária, de maneira consciente, crítica 

e reflexiva (OCDE, 2013). 

De acordo com esse relatório, é importante que os professores auxiliem 

os alunos em seu envolvimento com as atividades escolares para engajá-los na 

realização dessas tarefas, para assegurar o desenvolvimento de habilidades 

competências necessárias, para possibilitar o aperfeiçoamento do processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática (OECD, 2012) em ambientes 

socioculturais distintos. 

Nesse contexto, Rosa (2010) afirma que os professores possuem um 

papel fundamental no desenvolvimento do ensino da Matemática, pois têm como 

objetivo a mudança desse cenário tradicional no processo de aprendizagem 

dessa área de estudo. Contudo, Freire (2007) argumenta que: 
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Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de 
materiais, de métodos para uma aula dinâmica assim, é 
preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache 
“repousado” no saber de que a pedra fundamental é a 
curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, 
conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer (p. 86). 

 
Dessa maneira, é possível elaborar uma concepção do processo de 

ensino e aprendizagem com base nas noções relacionadas com as 

características do grupo cultural no qual os alunos estão inseridos (ROSA, 2010). 

Assim, de acordo com Rosa e Orey (2017a), um dos caminhos para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica em sala de aula é mostrar a conexão 

entre a Etnomatemática e Modelagem por meio da Etnomodelagem. 

Por conseguinte, emenda-se aos professores conhecerem os seus alunos 

e o contexto da comunidade escolar para que possam detectar os seus 

interesses e a suas motivações e, desse modo, elaborar situações de ensino 

interessantes e inovadoras que possibilitem o desenvolvimento da 

aprendizagem (ROSA; OREY, 2017a). 

Então, os professores ocupam uma posição importante no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática, ao buscarem inovações metodológicas 

para o desenvolvimento dessa ação pedagógica. Assim, ao conhecerem as 

características socioculturais de seus alunos, os professores possibilitam a 

construção de uma ação pedagógica que visa a utilização de estratégias e 

técnicas que podem desencadear a compreensão de mundo dos estudantes, 

estimulando-os no entendimento das situações-problema que enfrentam em seu 

cotidiano (GARCIA, 2009). 

Consequentemente, Fiorentini e Oliveira (2013) afirmam que propiciar 

significado para os conteúdos matemáticos e geométricos aprendidos é uma 

tarefa possível e estimulante, pois o conhecimento matemático se torna uma 

ferramenta atrativa e os professores atuam como mediadores dessa ação 

pedagógica que tem como objetivo provocar o interesse e a motivação dos 

alunos. 

Desse modo, é importante que os professores percebam que, para 

ensinar Matemática, é preciso mostrar para os alunos a afinidade dessa 

disciplina com o mundo que os envolve, enquanto objeto de leitura e 

compreensão de sua realidade sociocultural, por isso, é necessário que esses 
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profissionais ensinem os seus alunos a resolverem as situações-problema 

propostas com reflexão e criticidade (FIORENTIN; OLIVEIRA, 2013). 

Diante desse contexto, Rosa e Orey (2017a) reafirmam que uma das 

alternativas que pode relacionar os conteúdos matemáticos e geométricos 

estudados com a realidade vivida e experienciada pelos alunos é a 

Etnomodelagem. 

Por exemplo, de acordo com Cortes (2017), a etnomodelagem possibilita 

que os alunos percebam a utilidade e aplicação da Matemática em seu dia a dia 

por meio da contextualização de situações-problema vivenciadas em sua vida 

diária para que possam atribuir relevância para o aprendizado dos conteúdos 

matemáticos. 

 

1.2. Programa Etnomatemática 

 

Uma das motivações do Programa Etnomatemática é a busca por uma 

compreensão epistemológica para o desenvolvimento da espécie humana ao 

longo de sua história. Essa evolução foi desencadeada em diversos contextos 

socioculturais e possibilitou que a humanidade lidasse com diferentes situações 

em seu dia a dia para garantir a sua sobrevivência e transcendência (ROSA; 

OREY, 2017a). 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1999) argumenta que solidariamente com o 

sobreviver, a humanidade também busca transcender por meio de explicações 

dos fenômenos que vivenciam para que possam elaborar predições sobre os 

acontecimentos futuros. Desse modo, para satisfazer a sobrevivência e a 

transcendência, a espécie humana desenvolveu a sua característica mais 

distinta, que está relacionada com o sentido de tempo, de passado e de futuro. 

Assim, a humanidade procura se entender como uma realidade e, 

também, como indivíduos, bem como o seu relacionamento com os outros em 

uma realidade sociocultural. Por conseguinte, os indivíduos ampliam o 

reconhecimento da essencialidade dos outros. Por exemplo, o impulso de 

sobrevivência, essencial para a manutenção da espécie humana, provoca a 

curiosidade sobre o seu relacionamento com a natureza e os indivíduos 

reconhecem a sua influência sobre os ambientes em seu entorno, como, por 
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exemplo, o social, o cultural, o econômico, o ambiental e o político 

(D’AMBROSIO, 1999). 

Consequentemente, a regularidade de fenômenos que ocorrem nesses 

contextos direciona humanidade a perscrutar o distante, em espaço e tempo, 

para que possam agir sobre esses ambientes. Desse modo, as experiências e 

as práticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, bem 

como as suas reflexões, explicações e teorizações promoveu um acúmulo de 

conhecimentos matemáticos desses indivíduos, possibilitando a sua 

transcendência em contextos socioculturais distintos (D’AMBROSIO, 1999). 

Nesse direcionamento, D’Ambrosio (2018) ressalta que a Etnomatemática 

é um “programa de pesquisa que tem como foco entender como a espécie 

humana desenvolveu seus meios para sobreviver na sua realidade natural, 

sociocultural e imaginário, e para transcender, indo além da sobrevivência” 

(p.189). 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017a) afirmam que o Programa 

Etnomatemática estabelece uma reflexão sobre a natureza do pensamento 

matemático utilizado pelos membros de grupos culturais distintos em diferentes 

ambientes para que possam resolver situações-problemas do cotidiano. 

Assim, a Etnomatemática possui um caráter dinâmico, vivo, pois “para 

cada indivíduo, seu comportamento e seu conhecimento estão em permanente 

transformação, e se relacionam numa relação que poderíamos dizer de 

verdadeira simbiose, em total interdependência” (D’AMBROSIO, 2018, p.18). 

Esse saber/fazer matemático utilizado pelos indivíduos em seu contexto 

sociocultural, muitas vezes, se afasta da Matemática aprendida nas escolas, 

fugindo de práticas pedagógicas tradicionais e assumindo um papel 

contextualizado, pois a “Etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, 

de fazer o novo em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, 

dando espaço para a imaginação e para a criatividade dos alunos” 

(D’AMBROSIO, 2008, p. 10). 

Em concordância com essa perspectiva, a Etnomatemática pode ser 

percebida como um “conjunto de técnicas, maneiras, estilos e arte (ticas) que 

são usadas para conhecer, entender, explicar (matema) uma certa situação real 

do cotidiano, meio ambiente natural e sociocultural de um indivíduo” 

(D’AMBROSIO, 2018, p. 192). 
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Assim, considera-se a Etnomatemática como um programa de pesquisa, 

haja vista que, as situações-problema que se encontram no dia a dia dos 

membros de um determinado grupo cultural não são estáticas, ou seja, estão 

sempre em movimento e em constantes mudanças. Desse modo, o 

“comportamento de um indivíduo em realidades diferentes também muda, para 

que esse sujeito se adapte e crie estratégia para sua sobrevivência” 

(D’AMBROSIO, 2018, p. 190). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a colocação desses 

indivíduos perante essas realidades pode transformá-los em cidadãos críticos e 

reflexivos, capazes de tomarem decisões e conscientizarem-se das situações, 

problemas e fenômenos que poderão implicar em sua sobrevivência e 

posteriormente, transcendência. 

Então, a Etnomatemática pode propiciar o enriquecimento curricular por 

meio da elaboração de uma ação pedagógica relacionada com as aplicações 

matemáticas nas ciências, nos negócios, na vida cotidiana e nas práticas 

culturais, que possibilitam uma maneira diferenciada e inovadora de os alunos 

perceberem a presença da Matemática em seu cotidiano para que possam 

sobreviver e transcender em seus próprios contextos socioculturais (ROSA; 

OREY, 2017a). 

Contudo, para uma melhor compreensão da ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática, existe a necessidade de propiciar uma breve 

discussão de suas seis dimensões: conceitual, histórica, cognitiva, 

epistemológica, política e educacional. 

 

1.2.1 Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

A Etnomatemática está enraizada na vida cotidiana dos membros de 

diferentes grupos culturais. O saber/fazer matemático desses indivíduos constitui 

uma rede de conhecimentos que caminha lado a lado com a evolução da 

humanidade ao construir de um modo sólido o aperfeiçoamento de práticas e 

pensamentos cotidianos que transcendem as gerações. Então, a 

Etnomatemática é uma aliada importante para que esses membros possam 

entender a relação da Matemática com os diversos contextos socioculturais, 
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inclusive, o contexto escolar e auxiliá-los na compreensão sobre como esses 

indivíduos percebem outras formas de pensar matematicamente. 

Diante desse contexto, D’Ambrosio (2011) propôs seis dimensões para o 

Programa Etnomatemática, que podem possibilitar o desenvolvimento de sua 

ação pedagógica em salas de aula: a) conceitual, b) histórica, c) cognitiva; d) 

epistemológica, e) política e f) educacional. 

A partir dessas seis dimensões é possível visualizar a abrangência da 

Etnomatemática e, também, verificar como essas dimensões se relacionam com 

esse programa. A figura 1 mostra a relação existente entre as seis dimensões 

do Programa Etnomatemática. 

 
Figura 1: Seis dimensões do Programa Etnomatemática 

 
Fonte: Adaptado de Alves (2014) 

 
Nesse entendimento, é importante descrever brevemente como essas 

dimensões mostram a amplitude do Programa Etnomatemática. 

 

1.2.1.1    Dimensão Conceitual 

 

A evolução de um determinado grupo cultural, de acordo com D’Ambrosio 

(2011), geralmente, ocorre pela necessidade de resolver situações reais do 

cotidiano, sejam de alimentação, moradia e religiosa, bem como para explicar os 
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fenômenos naturais e socioculturais que possam contribuir para o próprio bem-

estar, visando garantir a sobrevivência e a transcendência dos membros do 

grupo. 

Contudo, para D’Ambrosio (2011), essa necessidade que transparece no 

presente (aqui e agora) não pode ser estanque, pois o conhecimento matemático 

que serviu como um garantidor da subsistência dos membros desses grupos 

precisa ser perpetuado para assegurar que as novas gerações também se 

desenvolvam. 

Dessa maneira, o conhecimento matemático pode ser considerado como 

uma ferramenta importante para auxiliar na resolução de situações-problema, 

pois tem como objetivo a necessidade de sobrevivência e de transcendência dos 

membros desse grupo (D’AMBROSIO, 2011). 

Similarmente, Rosa e Orey (2006) ressaltam que a matematização da 

realidade, elaborada por indivíduos pertencentes a determinados grupos 

culturais, é percebida como representações da própria realidade, que são 

geradas via inferências, com a utilização de representações mentais. 

Desse modo, os conhecimentos construídos em uma determinada época, 

pelos membros de um determinado grupo cultural, são compartilhados e 

difundidos de geração em geração de modo a se enraizar na essência cultural 

daquele povo (ROSA; OREY, 2006). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam que essa difusão de 

saberes e fazeres próprios é desencadeada pela capacidade que os membros 

de grupos culturais distintos têm para desenvolver habilidades e competências 

para que possam expressar as próprias ideias e noções matemáticas. 

Como, por exemplo, explicitar a incorporação de saberes matemáticos à 

realidade dos membros daquele grupo (mentefatos) e também pela competência 

em utilizar a habilidade sensorial para produzir ferramentas concretas (artefatos) 

para serem utilizadas no dia a dia (ROSA; OREY, 2017a). 

Refletindo sobre essa abordagem, Ubiratan D’Ambrosio (2011) comenta 

que os membros de grupos culturais distintos agem “em função de sua 

capacidade sensorial, que responde ao material [artefatos], e de sua imaginação, 

muitas vezes chamada de criatividade, que responde ao abstrato [mentefatos]” 

(p. 28). 
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Desse modo, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a dimensão conceitual da 

Etnomatemática enfatiza a necessidade de garantir a perpetuação da espécie, 

ou seja, a sobrevivência dos membros de um determinado grupo cultural e, 

também, mostrar que o conhecimento matemático utilizado para resolver as 

situações-problema relacionadas com o aqui e agora possa transcender a 

gerações após solucionar as dificuldades referentes à sobrevivência dos 

membros do grupo. 

Por conseguinte, Rosa (2010) argumenta que o comportamento dos 

membros de um determinado grupo cultural se baseia em conhecimentos 

matemáticos adquiridos em suas experiências cotidianas e, ao mesmo tempo, 

em novos conhecimentos que transcendem o desafio de sobrevivência. 

Para Coll e Sole (2006), a solução de situações-problema que se colocam 

perante como os membros desses grupos resolvem um determinado problema 

na tentativa de solucioná-lo para que possam modificar os seus significados, 

transcendendo-os para novos conteúdos, fenômeno ou situações. 

 

1.2.1.2 Dimensão Histórica 

 

O conhecimento matemático produzido em um determinado momento 

histórico visa basicamente a resolução de uma necessidade da época e, muitas 

vezes, está relacionada com os interesses locais. Com o passar dos anos novos 

instrumentos intelectuais são desenvolvidos e acrescidos de acordo com o 

contexto histórico, promovendo um avanço no sistema. Assim, para que se 

entender a evolução do conhecimento matemático, é essencial o 

desenvolvimento de uma compreensão da história da matemática 

(D’AMBROSIO, 1998). 

É importante ressaltar que, em paralelo à evolução do conhecimento 

matemático, surgem outras maneiras de entender e explicar os seus conceitos 

e elementos próprios, que se incorporam à realidade daquele sistema de 

conhecimento matemático (D’AMBROSIO, 2011). 

Com esse pensamento, Rosa (2010) afirma que é possível analisar o atual 

currículo matemático do sistema educacional por meio da consideração do 

momento histórico em que se vive e, assim, realizar um paralelo entre o cotidiano 

dos alunos com a realidade do sistema escolar para verificar a possibilidade de 
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aproximação do conhecimento matemático escolar com as práticas diárias dos 

alunos. 

É importante ressaltar que essa dimensão valoriza o desenvolvimento do 

conhecimento matemático no decorrer da história, bem como do avanço das 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas que foram desenvolvidas durante 

o processo de evolução da humanidade (ROSA; OREY, 2006). 

Consequentemente, em concordância com o ponto de vista de Rosa e Orey 

(2017a), esses acontecimentos influenciaram e influenciam a estruturação da 

sociedade (sociofatos), pois atuaram e atuam de maneira decisiva no 

desenvolvimento científico dos membros de grupos culturais distintos, 

mostrando caminhos diferenciados para a resolução de situações-problema que 

geraram e geram saberes e fazeres distintos. 

 

1.2.1.3 Dimensão Cognitiva 

 

O pensamento matemático está presente em toda espécie humana. Isso 

pode ser observado no comportamento da humanidade desde o período 

Paleolítico, em que as atividades essenciais de sobrevivência estavam 

relacionadas basicamente com a pesca, a caça e as coletas, ou seja, os 

indivíduos não exerciam controle sobre as suas necessidades básicas para que 

pudessem viver e transcender (D’AMBROSIO, 1990). Desse modo, é importante 

ressaltar que a: 

(...) matemática originalmente surgiu como parte da vida diária 
do homem, e se há validade no princípio biológico da 
‘sobrevivência dos mais aptos’ a persistência da raça humana 
provavelmente tem relação com o desenvolvimento de conceitos 
matemáticos (BOYER, 2003, p. 1). 
 

Contudo, D’Ambrosio (2011) argumenta que, apesar da fartura de 

alimentos, existiam as ameaças claras à escassez, como, por exemplo, as 

estações do ano que poderiam levar a falta de alimentos em um determinado 

período. Então, perante a necessidade de garantir a sobrevivência mediante as 

intempéries enfrentadas, essa espécie humana desenvolveu técnicas e 

procedimentos para diminuir o risco de ficar sem alimentos. 
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De acordo com D’Ambrosio (2011) há evidências de que as primeiras 

espécies, como, por exemplo, os australopitecos, utilizaram a pedra lascada 

para descarnar animais abatidos. Assim, na: 

(...) hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um 
pedaço de pedra, com o objetivo de descarnar um osso, a sua 
mente matemática se revelou. Para selecionar a pedra, é 
necessário avaliar suas dimensões, e, para lascá-la o 
necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que ela se 
destina, é preciso avaliar e comparar dimensões. Avaliar e 
comparar dimensões são uma das manifestações mais 
elementares do pensamento matemático. Um primeiro exemplo 
da etnomatemática é, portanto, aquela desenvolvida pelo 
australopiteco (p. 33). 
 

Nesse sentido, as características como comparar, classificar, quantificar, 

medir, explicar, generalizar, inferir, avaliar e modelar estão presentes no 

pensamento humano, atestando que as ideias matemáticas foram utilizadas no 

cotidiano dos membros de um determinado grupo com a principal função de 

assegurar a sobrevivência e a transcendência da espécie. Essa dimensão 

considera e reconhece toda a manifestação matemática da estrutura cognitiva 

humana (D’AMBROSIO, 2011). 

Desse modo, é pertinente pensar sobre como essas ideias se 

perpetuaram, foram compartilhadas e se acumularam para que os membros de 

outros grupos e as futuras gerações também pudessem usufruir desse 

conhecimento. Por esse motivo, a espécie humana se diferencia de outras 

espécies, basicamente, pela particularidade do fenômeno da comunicação e, 

também, pela compatibilização de conhecimento e comportamento entre os 

indivíduos daquele grupo específico (D’AMBROSIO, 2011). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2013a) argumentam que, no dinamismo 

cultural, existe uma complementaridade nas relações existentes entre os 

membros de grupos culturais distintos com relação às ideias, aos procedimentos 

e às práticas matemáticas desenvolvidas local e globalmente. Nesse dinamismo, 

os conhecimentos locais interagem dialogicamente com os conhecimentos 

consolidados globalmente, pois desenvolve uma relação recíproca entre esses 

saberes. 

Assim, para D’Ambrosio (2011), a dimensão cognitiva reconhece que a 

construção do pensamento matemático advém da necessidade dos membros de 

um determinado grupo cultural em se manter vivo, em sobreviver, possibilitando 
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a criação de um conjunto de conhecimento e comportamentos compartilhados e 

compatibilizados entre os membros do grupo. 

Nesse direcionamento, Rosa (2010) ressalta que a Etnomatemática não 

desvaloriza os diferentes modos de raciocínio e conhecimento desenvolvido 

pelos membros de outros povos, pelo contrário, valida as suas estratégias de 

explicar os diferentes acontecimentos advindos de suas necessidades 

cotidianas. Por exemplo, nas decisões tomadas na resolução de situações-

problema diárias, é possível notar a presença marcante do pensamento 

matemático. 

Portanto, Rosa e Orey (2017b) enfatizam que a Etnomatemática 

considera a cultura de um povo ou de um grupo especifico que utiliza os 

instrumentos materiais e intelectuais próprios para manifestar as suas diversas 

habilidades para que possam lidar com o ambiente sociocultural por meio de 

suas próprias técnicas de explicar e de ensinar, compartilhando todo o 

saber/fazer desenvolvido pelos membros do grupo. 

 

1.2.1.4 Dimensão Epistemológica 

 

O conhecimento é uma maneira de entender o mundo e compreender as 

relações existentes entre os indivíduos e a realidade, ou seja, pode ser 

considerado como “um conjunto de respostas que um grupo dá aos pulsões de 

sobrevivência e de transcendência, inerente à espécie humana” (D’AMBROSIO, 

2011, p. 37). 

Dessa maneira, a produção de conhecimento vem impulsionando o 

desenvolvimento e a evolução da espécie humana desde o momento em que a 

humanidade sentiu a necessidade de resolver os problemas que impactassem a 

sua sobrevivência (ROSA, 2010). 

Assim, em “todos os tempos e em todas as culturas, o conhecimento é 

gerado pela necessidade de uma resposta aos problemas e situações distintas, 

subordinado a um contexto natural, social e cultural” (MADRUGA; 

BIEMBENGUT, 2014, p. 66). 

Para Rosa e Orey (2016a), essa dimensão repousa sobre a integração do 

sistema de conhecimento matemático com as questões inerentes a 

sobrevivência e transcendência da humanidade, pois desenvolve a relação entre 
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os saberes e os fazeres da cultura de um determinado grupo, desde a sua 

observação da realidade até os fundamentos teóricos da própria ciência. Desse 

modo, a Etnomatemática tem como objetivo estudar e explicar a evolução do 

conhecimento matemático em concordância com o desenvolvimento da espécie 

humana. 

Para isso, D’Ambrosio (2011) descreve o desenvolvimento do sistema de 

construção de um ciclo harmonioso do conhecimento, denominado por Rosa 

(2010) de ciclo dambrosiano do conhecimento. A figura 2 mostra o 

desenvolvimento desse ciclo. 

 
Figura 2: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2011, p. 38) 

 
Dessa maneira, D’Ambrosio (2011) descreve como a construção e a 

evolução do conhecimento matemático é desencadeada, enfatizando que esse 

ciclo deve ser percebido como um todo, holisticamente, e não fracionado, 

possibilitando a observação da realidade. 

Então, para que se possa entender a relação entre a observação da 

realidade (empírico) e o teórico, D’Ambrosio (2011) considera uma sequência de 

três questões:  
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1. Como se passa de observações e práticas ad-hoc7 para a 

experimentação e o método?  

2. Como se passa de experimentação e método para a reflexão e a 

abstração?  

3. Como se procede para as invenções e teorias? 

 
Essas questões norteiam a reflexão sobre a evolução do conhecimento e 

D’Ambrosio (2011) propõe o desenvolvimento de um ciclo harmonioso do 

conhecimento de forma integrada e que considera a constante inter-relação dos 

indivíduos com a realidade e a sua ação. 

É importante ressaltar que, para Rosa e Orey (2017b), a realidade é 

composta pelos ambientes: natural, artificial, sociocultural, emocional, psíquico 

e cognitivo, que consideram os indivíduos como parte integrante da sociedade 

através da manifestação de seu comportamento e conhecimento na totalidade 

do processo, ou seja, em sua ação sobre a realidade. Assim, a geração, a 

organização e a difusão do conhecimento retornam àqueles que o produziram 

por meio desse ciclo harmonioso. 

 

1.2.1.5 Dimensão Política 

 

A humanidade utiliza a racionalidade para sobreviver e, também, para 

dominar, ou seja, há um entendimento de que, caso alguns indivíduos sejam 

mais fortes do que os outros, terão domínio sobre essas pessoas, sendo os seus 

dominadores (D’AMBROSIO, 2011). 

Assim, a inteligência humana colocou à sua disposição uma série de 

estratégias para conseguir o objetivo de alguns indivíduos serem dominadores. 

Desse modo, os dominadores se colocam como seres superiores e atingem os 

seus propósitos com a utilização de princípios obscuros (D’AMBROSIO, 2011). 

Nesse sentindo, D’Ambrosio (2011) afirma que uma das técnicas 

utilizadas para dominar os indivíduos ou uma determinada cultura é inferiorizar 

 
7Ad-hoc é uma locução latina que significa, literalmente, para isto. Geralmente, essa locução se 
refere a uma solução desenvolvida especificamente para um problema ou para uma finalidade 
específica e, portanto, não generalizável ou utilizável para outros fins. Em um sentido amplo, no 
mundo científico, ad-hoc pode ser considerada como uma exceção à lei estabelecida, como, por 
exemplo, um tribunal é adicionado fora do sistema comum para a resolução de um caso 
específico (ROSA, 2010). 
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os outro ou as outras culturas. E isso ocorre de “uma forma, muito eficaz, [...] é 

enfraquecer suas raízes, removendo os vínculos históricos e a historicidade do 

dominado” (D’AMBROSIO, 2011, p. 40). 

Desse modo, muitos conhecimentos, que se perpetuaram durante as 

gerações, e que eram a identidade de um povo se perderam ou poderiam ser 

substituídos, pois a ciência e a religião dos membros dos grupos dominadores 

foram impostas aos grupos dominados (ROSA; OREY, 2006). 

Por exemplo, D’Ambrosio (2011) argumenta que os métodos de 

sobrevivência e de transcendência utilizados pelos membros do grupo cultural 

dominado são eliminados e substituídos. Então, a bagagem cultural que os 

indivíduos trazem consigo é, muitas vezes, contraposta com outro tipo de 

conhecimento e, assim, existe um processo de aprimoramento, ou até de 

substituição de suas raízes. 

Diante do exposto, a Etnomatemática se preocupa com o conhecimento 

cultural que é trazido pelos indivíduos para as escolas, valorizando e respeitando 

as suas raízes. Dessa maneira, “reconhecer e respeitar as raízes de um 

indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas, num processo 

de síntese, reforçar suas próprias raízes” (D’AMBROSIO, 2011, p. 42). 

Contudo, Rosa e Orey (2017a) enfatizam que a Etnomatemática 

reconhece, respeita e valoriza a tradição e o pensamento de outras culturas, pois 

não remove o referencial sociocultural dos indivíduos, mas reforça as suas 

próprias raízes, que não se findam práticas seletivas, mas restauram a sua 

dignidade e trabalham sobre o processo de transição da subordinação para a 

autonomia dos membros desses grupos. 

 

1.2.1.6 Dimensão Educacional 

 

A matemática escolar que está presente nos programas curriculares das 

escolas públicas e também em escolas particulares é sem dúvida um referencial 

importante com relação ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

(ROSA, 2010). No entanto, para D’Ambrosio (2011), esse campo do 

conhecimento também assume um papel de instrumento de seleção, inibindo 

que muitos indivíduos possam utilizar os conhecimentos que são diferentes 

daqueles ensinados nas escolas. 
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Sendo assim, é importante que, no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática não se altere o programa curricular dessa disciplina, mas sim 

que se reconheça a existência de um conhecimento matemático essencial para 

que os indivíduos possam ser atuantes na sociedade contemporânea e, assim, 

retirar essa característica seletiva que ainda domina os currículos escolares 

(D’AMBROSIO 2011). 

Por exemplo, de acordo com Rosa (2010), existe a necessidade de que 

as ações educacionais reconheçam as ideias, os procedimentos e as práticas 

matemáticas que são produzidas por alunos advindos de grupos culturais 

distintos fora do contexto escolar, que têm como objetivo relacioná-las com o 

saber/fazer acadêmico produzido em salas de aula. 

Nesse sentido, o conhecimento que é trazido pelos membros de grupos 

culturais distintos deve ser agregado a uma boa matemática escolar e 

acadêmica, mas, privilegiando o raciocínio qualitativo que possibilita o 

desenvolvimento da matemática exigida nos tempos atuais, possibilitando aos 

indivíduos uma reflexão sobre o momento cultural em que estão vivendo para 

que possam tirar conclusões e tomar decisões (D’AMBROSIO, 2011). Então, é 

essencial incorporar a Matemática no momento cultural, visando promover um 

caráter qualitativo para olhar esse campo do conhecimento como uma ciência 

profundamente humana (ROSA 2010). 

Consequentemente, a Etnomatemática propõe um ensino de Matemática 

que busca a sua humanização, respeitando e valorizando o multiculturalismo 

presente nas escolas, construindo, dessa maneira, gerações despidas de 

preconceitos, injustiças e conflitos. No entanto, para que isso aconteça, deve-se 

possibilitar que os alunos tenham acesso aos instrumentos analíticos, 

comunicativos e reflexivos, que sejam capazes de torná-los críticos e reflexivos 

numa sociedade plural (D’AMBROSIO, 2011). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2006) afirmam que a Etnomatemática traz 

uma proposta pedagógica de fazer da Matemática algo vivo, que lida com 

situações reais de tempo e de espaço, pois considera a relevância de diversas 

culturas e tradições na educação para a formação de uma sociedade que seja 

transcultural e transdisciplinar. 
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1.2.2 Perspectivas Atuais e Futuras do Programa Etnomatemática 

 

O programa Etnomatemática se baseia no conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de diferentes grupos culturais, pois busca entender 

como se desencadeou a evolução desse sabe/fazer durante a evolução da 

humanidade, no decorrer da história (ROSA, 2010). 

No entanto, a evolução do conhecimento matemático não é estática, pois 

está sempre em um processo de mudança, num dinamismo cultural constante e, 

assim, D’Ambrosio (2011) argumenta sobre a impossibilidade de desenvolver 

uma teoria final sobre as maneiras de saber/fazer matemático originadas em 

uma determinada cultura. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2014) argumentam sobre a 

importância de um: 

(...) estudo teórico e metodológico das maneiras pelas quais 
ocorrem o inter-relacionamento e a interação entre os membros 
de grupos culturais distintos por meio da troca de ideias, de 
explicações e interpretações de fenômenos cotidianos que 
ocorrem em contextos diversos, tendo, como consequência, a 
geração de novos procedimentos, técnicas e práticas resultantes 
desses encontros culturais (p. 90). 

 
Nessa perspectiva, Rosa (2010) afirma que o Programa Etnomatemática 

possibilita enxergar o fazer matemático em diversos momentos da história, 

trazendo consigo os questionamentos, as inquietudes, as ameaças, a 

organização intelectual e social vivenciada pela humanidade. 

Assim, atualmente, outros questionamentos podem ser debatidos, como, 

por exemplo, a globalização, a localização, a glocalização e o surgimento e a 

relação entre novas culturas e de uma educação para humanização dos 

indivíduos, que seja direcionada para a paz (ROSA; OREY, 2017b). 

Para D’Ambrosio (2011), esse movimento relaciona os três fatos 

principais na evolução da humanidade: os indivíduos, os outros e a natureza. A 

continuidade da sobrevivência da espécie humana depende de uma relação 

equilibrada entre esses três elementos. 

Então, as relações entre os indivíduos, os outros, a sociedade e a 

natureza são integrados e indissolúveis como os vértices e os lados de um 

triângulo. Esse é o modelo triangular de equilíbrio (D’AMBROSIO, 2011). Nesse 

sentido, os lados desse triângulo representam o equilíbrio entre as relações dos 
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indivíduos com os outros, a sociedade e a natureza (D’AMBROSIO, 2011). A 

figura 03 mostra o triângulo de equilíbrio. 

 
Figura 3: Triângulo de equilíbrio 

 
Fonte: D’Ambrosio (2011, p. 71) 

 
Assim, o equilíbrio e a harmonia nessas relações constituem o 

desenvolvimento da ética da diversidade e da paz em suas múltiplas dimensões: 

militar, ambiental, social e interior. 

Por conseguinte, no Programa Etnomatemática, a educação é entendida 

como um caminho para encontrar o equilíbrio entre essas relações, pois para 

D’Ambrosio (2011), a Matemática pode ser considerada como uma forma de 

conhecimento está relacionada com a ética e, consequentemente, com a paz. 

Nesse contexto, a Etnomatemática oferece uma visão mais ampla da 

matemática que abrange as ideias, as noções, os procedimentos, os processos, 

os métodos e as práticas enraizadas em distintos ambientes socioculturais. Esse 

aspecto evidencia o desenvolvimento de processos cognitivos, de capacidades 

de aprendizagem e atitudes que direcionam os processos de aprendizagem em 

salas de aula (ROSA; OREY, 2016a). 

Além disso, refletindo sobre as dimensões sociais e políticas da 

Etnomatemática, outro aspecto importante desse programa é a possibilidade do 

desenvolvimento de abordagens inovadoras para uma sociedade dinâmica e 

glocalizada. Desse modo, a glocalização pode ser considerada como a 

aceleração e intensificação da interação e da integração entre os membros de 

grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2017b). 

A Etnomatemática também reconhece que os membros de grupos 

culturais distintos desenvolvem técnicas, métodos e explicações específicas que 
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possibilitam uma compreensão holística e um entendimento amplo sobre as 

novas ações para a transformação das normas sociais (D’AMBROSIO, 1990). 

Ao mesmo tempo, a base teórica desse programa está se desenvolvendo 

como uma alternativa válida aos estudos da história, da filosofia, da cognição e 

da pedagogia. Assim, esse programa amplia a sua base teórica com a 

diversidade de novas investigações, como, por exemplo, as abordagens 

inovadoras de suas perspectivas futuras (ROSA; OREY, 2016a). 

Então, é necessário discutir e debater sobre as abordagens inovadoras 

que estão inter-relacionadas com o Programa Etnomatemática, como, por 

exemplo, a sua relação com a justiça social, com os direitos civis, com a 

educação indígena, com a educação inclusiva, com a educação financeira e 

estatística, com os contextos profissionais, com os jogos, com os contextos 

urbanos e rurais, com a etnodisciplinaridade, com a etnopedagogia, com a 

etnometodologia, com a etnomodelagem e com a etnocomputação (ROSA; 

OREY, 2016a). 

É importante ressaltar que o Currículo Trivium para a Matemática 

proposto por D'Ambrosio (1999) também é uma importante abordagem 

inovadora da Etnomatemática para o desenvolvimento de suas perspectivas 

futuras, que precisa ser investigado com um aprofundamento 

teórico/metodológico para abordar os propósitos pedagógicos desse programa. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que o Currículo Trivium é 

composto por três elementos importantes para o desenvolvimento da ação 

pedagógica da etnomatemática (D’AMBROSIO, 1999): 

a) Literacia, que se relaciona com os instrumentos comunicativos que 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os membros de 

grupos culturais distintos processarem as informações escritas e 

faladas, incluindo a leitura, a escritura, o cálculo, o diálogo, a mídia e 

a internet, que estão presentes em sua vida cotidiana. 

b) Materacia, que se relaciona com a utilização dos instrumentos 

analíticos que possibilitam o desenvolvimento da capacidade desses 

membros interpretarem e analisarem os sinais e os códigos presentes 

no cotidiano e de proporem e utilizarem os modelos e as simulações 

que se encontram na vida diária para que possam elaborar abstrações 

sobre as representações do mundo real. 
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c) Tecnoracia, que se relaciona com a utilização de instrumentos 

materiais que possibilitam o desenvolvimento da capacidade desses 

membros empregarem e combinarem recursos tecnológicos simples 

ou complexas, inclusive o próprio corpo, para avaliar as suas 

possibilidades e limitações, bem como a sua adequação às 

necessidades, aos fenômenos e às situações-problema diversas 

enfrentadas no cotidiano. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2015) comentam que esse currículo 

possibilita a valorização do conhecimento matemático escolar, bem como das 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas que se desenvolvem 

externamente ao contexto das salas de aula. Desse modo, existe a necessidade 

de enfatizar que novos direcionamentos para o desenvolvimento desse campo 

do saber devem ser incorporados ao fazer matemático desenvolvido pelos 

membros de grupos culturais distintos. 

 

1.3      Perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática 

 

A construção do conhecimento matemático está intimamente vinculada 

com os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais de 

situações-problema cotidianas que são experienciadas pelos membros de 

grupos culturais distintos no local onde vivem. 

Essas vivências desenvolvidas externa e internamente ao ambiente 

escolar estão impregnadas de saberes e fazeres populares, que possibilitam a 

construção do entendimento desses membros a respeito do mundo ao seu redor 

(ROSA, 2010). Desse modo, Freire (2000b) afirma que o: 

(...) respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o 

respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o 

ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do 

mundo. 'Seu' mundo, em última análise é a primeira e inevitável 

face do mundo mesmo (p. 86). 

 
Assim, desvincular o conhecimento cotidiano adquirido pelos membros 

desses grupos no espaço em que vivem do conhecimento formalizado 

apresentado no ambiente escolar pode acarretar numa ruptura e em um prejuízo 

no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nessa perspectiva, a 

construção do conhecimento deve-se apoiar-se num diálogo multipolar entre 



66 
 

 
 

todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da 

escola (FREIRE, 2007). 

Nesse contexto, o conhecimento matemático se aproxima das atividades 

cotidianas praticadas pelos membros de grupos culturais distintos, pois 

apresenta uma maneira de representar, de entender e de explicar fatos e 

fenômenos vivenciados em seu dia a dia. Nessa maneira de enxergar a 

Matemática, a modelagem surge como um método de transformar situações 

reais, muitas vezes, do cotidiano desses membros em situações-problema 

matemáticas (D’AMBROSIO, 1986). 

Assim, Bassanezi (2002) a define a modelagem matemática como a arte 

de transformar as situações-problema da realidade em problemas matemáticos 

para resolvê-los interpretando as suas soluções na linguagem do mundo real. 

Nessa concepção, para Rosa e Orey (2012b), a Modelagem Matemática pode 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, 

contextualizando situações-problema do dia a dia dos alunos para relacioná-los 

com os conceitos matemáticos estudados na escola. 

Desse modo, outras ações pedagógicas também podem ser exploradas 

aproximando a etnomatemática e a modelagem, tornando possível um 

aprendizado com mais significado para a matemática, humanizando-a (ROSA; 

OREY, 2016b). Além disso, é importante ressaltar que a Modelagem Matemática 

direciona os alunos para a construção de seu próprio conhecimento por meio da 

elaboração de questionamentos e indagações que possibilitam o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva sobre o objeto estudado 

(ROSA; OREY, 2012b). 

Dessa maneira, a modelagem pressupõe o desenvolvimento da 

multidisciplinaridade, pois pode desenvolver a capacidade de estabelecer 

relações entre a Matemática com outros campos do conhecimento, evitando 

reproduzir modos de pensar estanques e fracionados (BASSANEZI, 2002). 

Nesse sentido, Freire (1970) afirma que ensinar não é a transferência de 

conhecimento e que a escola é um espaço democrático de construção de 

conhecimentos e da emancipação dos alunos. 
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1.3.1  Perspectiva Sociocrítica e Reflexiva da Modelagem 

 

No processo de construção do conhecimento, Rosa (2010) afirma que os 

níveis de compreensão de experiências vividas em um determinado contexto 

cultural são desencadeados a partir de indagações dos membros de grupos 

culturais distintos, contudo, é necessário compreender a própria realidade para 

que possam questioná-la e transformá-la visando alcançar o bem comum. 

Por exemplo, para Barbosa (2003), na perspectiva sociocrítica da 

Modelagem, as aplicações do conhecimento matemático estão contidas na 

sociedade e têm efeitos práticos sobre a vida dos indivíduos que a compõe. 

Portanto, “se estamos interessados em construir uma sociedade democrática 

devemos reconhecer a necessidade de as pessoas se sentirem capazes de 

intervir em debates baseados em Matemática” (BARBOSA, 2003, p. 6). 

Com esse entendimento, a modelagem pode ser considerada como uma 

ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

desses membros, pois propicia as condições necessárias para que possam 

entender a sua realidade com mais detalhes e profundidade, possibilitando-lhes 

a compreensão, a análise e a reflexão sobre o seu próprio contexto sociocultural. 

Desse modo, é importante associar os conhecimentos matemáticos 

escolares aos problemas cotidianos, permitindo que os alunos conheçam parte 

da realidade (BARBOSA, 2001). Nesse sentindo, Rosa e Orey (2014) afirmam 

que a utilização da modelagem possibilita que os membros de grupos culturais 

distintos possam modificar as suas práticas a fim de participarem do processo 

de transformação social da realidade de maneira crítica e reflexiva. 

Similarmente, D’Ambrosio (1993) salienta que o potencial da modelagem 

pode tornar a ação dos cidadãos sobre a sociedade distinta de outras 

manifestações socioculturais. Por exemplo, para Orey e Rosa (2007), a 

Modelagem oportuniza para os alunos a discussão sobre o papel da Matemática 

e a natureza dos modelos matemáticos no meio social. Desse modo, a utilização 

da perspectiva sociocrítica da Modelagem possibilita que a Matemática seja 

percebida como uma disciplina humana e dinâmica. 

Assim, uma maneira de introduzir a Modelagem para os alunos é 

“conduzi-los ao entendimento da dimensão crítica desse processo é expô-los a 

uma ampla variedade de situações-problema ou temas” (ROSA; OREY, 2007, p. 
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207). De acordo com essa asserção, a dimensão sociocrítica da Modelagem 

envolve a compreensão e o entendimento da realidade em que os alunos estão 

inseridos por meio de reflexão, análise e ação crítica sobre essa realidade. 

Possibilitar para os alunos a vivência da prática da Modelagem é dar-lhes 

a oportunidade de lançar outros olhares a respeito de um determinado contexto, 

garantindo um momento de discussão sobre a realidade dos membros do grupo 

cultural, visando promover momentos de reflexão e transformação tornando-os 

mais críticos sobre as situações de seu cotidiano (D’AMBROSIO, 1993). 

Dessa maneira, é necessário ressaltar sobre a importância da 

conscientização de que os: 

(...) modelos matemáticos são formas de estudar e formalizar 
fenômenos do dia a dia. Através da modelagem matemática o 
aluno se torna mais consciente da utilidade da matemática pra 
resolver e analisar problemas do dia-a-dia. Esse é um momento 
de utilização de conceitos já aprendidos. É uma fase de 
fundamental importância para que os conceitos trabalhados 
tenham um maior significado pra os alunos, inclusive com o 
poder de torná-los mais críticos na análise e compreensão de 
fenômenos diários (D’AMBROSIO, 1989, p. 3).  

 
Para Rosa (2000), a não utilização da Modelagem no ambiente escolar, 

ou a sua utilização dissociada da realidade dos alunos significa tirar-lhes a 

chance de participarem da transformação social do meio em que vivem, 

reduzindo a possibilidade de sua participação consciente, crítica e reflexiva na 

sociedade. Nesse direcionamento, Jacobini e Wodewotzki (2007) propõem a 

formação de alunos críticos, investigadores e cientes dos problemas da 

sociedade, que sejam sensíveis para refletir sobre as situações sociais, 

econômicas, políticas e ambientais, que são de interesse da sociedade. 

Desse modo, Rosa e Orey (2017b) afirmam que esses alunos se tornam 

conscientes da importância de sua participação na sociedade como cidadãos 

ativos que se envolvam na prática da ação democrática para a conquista da 

igualdade de direitos e oportunidades entre os indivíduos que compõem o meio 

social. 

Por conseguinte, a realização do processo da Modelagem também pode 

auxiliar os alunos a discutirem criticamente sobre os preconceitos e 

discriminações existentes em na sala de aula e na sociedade através do 
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desenvolvimento de investigações sobre as temáticas relacionadas com os 

problemas enfrentados pela sociedade (ROSA, 2000). 

O objetivo de conscientizá-los sobre a importância de sua participação na 

comunidade como cidadãos formadores, questionadores e provocadores de 

mudanças e que estejam interessados na partilha do conhecimento resultante 

do processo de ensino e aprendizagem em contextos distintos e, que de alguma 

maneira, contribua para a formação da sua cidadania (JACOBINI; 

WODEWOTZKI, 2007). 

Nesse sentindo, Araújo (2007) afirma sobre a importância de que o 

trabalho com a Modelagem propicie discussões sobre questões, como, por 

exemplo, a utilização da Matemática na sociedade, a ideologia da certeza e o 

poder formatador da Matemática para que possa contribuir para a manutenção 

de uma sociedade com justiça social. 

Então, Rosa (2000) argumenta que a Modelagem pode possibilitar a 

utilização de conceitos e procedimentos matemáticos para resolver problemas e 

compreender os fenômenos que ocorrem no cotidiano, abarcando outras áreas 

do conhecimento. 

Desse modo, para Rosa e Orey (2012), a modelagem possibilita a 

atribuição de significados às variáveis envolvidas, podendo favorecer a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos, além de motivar os 

alunos para o estudo dos temas abordados, que pode viabilizar a 

conscientização sobre a existência de diferentes facetas da Matemática por meio 

de sua contextualização. Consequentemente, para Rosa (2010), os alunos 

podem perceber a importância desse campo do conhecimento no 

desenvolvimento da sociedade. 

 

1.4     Vinho e queijo: Conectando a Etnomatemática e a Modelagem 

 

Um dos processos de formalização de um conceito ou de um determinado 

conhecimento matemático, de acordo com Rosa (2000), pode passar pela 

observação do objeto, do fenômeno ou de uma situação-problema a ser 

estudada, com o objetivo de recolher informações que garantam um 

conhecimento aprofundado sobre esse acontecimento. 
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Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2007) argumentam que existem 

processos de matematização desenvolvidos pelos membros de grupos culturais 

distintos, em contextos socioculturais diversos, no decorrer da história. Esses 

processos são alcançados por meio do desenvolvimento e da utilização de 

técnicas, maneiras, modos e procedimentos que são utilizados para buscar o 

conhecimento, o entendimento, a compreensão e a explicação de situações-

problema enfrentadas no dia a dia (ROSA, 2010). 

Assim, o principal objetivo dessa abordagem é possibilitar que esses 

membros possam se adaptar-se à própria realidade, transformando-a por meio 

da elaboração de modelos que estão vinculados às práticas matemáticas 

utilizadas diariamente (ROSA; OREY, 2017b). Nessa perspectiva, D’Ambrosio 

(2000) afirma que “todos estarão fazendo modelagem, cada grupo utilizando os 

recursos intelectuais e materiais próprios, isto é, a sua própria etnomatemática”. 

Então, para D’Ambrosio (1993), a aproximação da Etnomatemática com 

a Modelagem possibilita que os membros de grupos culturais distintos possam 

enxergar a construção do conhecimento matemático, em um dado momento 

histórico, a partir do atendimento às suas necessidades cotidianas de 

sobrevivência. 

Desse modo, D’Ambrosio (1990) destaca que esses membros elaboram 

etnomodelos8 baseados em ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

locais, que são difundidos de geração em geração. O principal objetivo dessa 

abordagem é o fortalecimento das raízes desses membros, preservando, 

assim, as suas identidades culturais (D’AMBROSIO, 1990). Nesse contexto, 

Rosa e Orey (2003) afirmam que a: 

Etnomatemática propicia o fortalecimento das raízes culturais 
presentes nestes grupos enquanto as técnicas da modelagem 
matemática proporcionam a contextualização da Matemática 
acadêmica, fornecendo condições de igualdade para que os 
indivíduos possam atuar no mundo globalizado (p. 3). 

 
Nesse entendimento, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a 

Etnomatemática valoriza os processos de construção do conhecimento 

 
8Os etnomodelos são representações gerais que podem ser consideradas como artefatos 
culturais que são utilizados no entendimento e na compreensão da realidade dos membros de 
grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2017b). 
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matemático acadêmico e garante que outros saberes e fazeres matemáticos 

são desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017b) ressaltam que o conhecimento 

matemático tácito (local) se verifica no momento em que um determinado 

grupo ou indivíduos se interessam em resolver situações-problema que 

enfrentam em seu cotidiano. 

Nessa abordagem, os membros de grupos culturais distintos utilizam 

de práticas matemáticas locais com o emprego de processos de 

matematização próprios, que foram desenvolvidos localmente (ROSA; 

OREY, 2017b). É importante destacar que essa abordagem está relacionada 

com um dos princípios fundamentais da Etnomodelagem. 

 

1.5     Etnomodelagem 

 

A busca pela sobrevivência e pela manutenção da espécie impulsionou a 

humanidade a lidar com os fenômenos e as situações cotidianas, bem como 

resolver os problemas que se apresentam em seu dia a dia. Com isso, 

desencadeou-se em seu imaginário ou de maneira concreta, a elaboração de 

modelos referentes às ocorrências de fenômenos naturais, episódios culturais e 

eventos socioculturais, que tinham como objetivo a compreensão, a interação e 

a previsão de situações cotidianas que se tornaram praxes em grupos culturais 

distintos (ROSA; OREY, 2017b). 

Diante desse contexto, Madruga e Biembengut (2014) destacam que “em 

todos os tempos e em todas as culturas, o conhecimento é gerado pela 

necessidade de uma resposta a problemas e situações distintas, subordinado a 

um contexto natural, social e cultural” (p.66). Assim, Rosa (2010) afirma que 

diversos grupos culturais desenvolveram formas de fazer matemática para que 

os seus membros possam entender os ambientes social, natural e cultural em 

que vivem. Consequentemente, existe a necessidade de compreender as 

diferentes situações sociais, econômicas e políticas que vivenciam 

cotidianamente. 

Por exemplo, D’Ambrosio (1990) reitera que todo grupo cultural distinto 

desenvolve maneiras únicas e diferentes de matematizar a realidade de seu 
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povo. Esse conjunto de características que estão relacionadas com as técnicas, 

as ideias e as práticas matemáticas são únicas para cada grupo cultural, é 

utilizado para a compreensão da realidade, pois considera o local onde os seus 

membros vivem (ROSA, 2010). 

No entanto, ressalta-se que a interação com os outros e também com 

conhecimentos diversos não pode ser ignorada e nem confundida com as 

técnicas, as ideias e as práticas matemáticas desenvolvidas na academia 

(D’AMBROSIO, 1990). Nesse sentido, D’Ambrosio (1993) e Rosa e Orey (2003) 

afirmam que deve haver o respeito e a valorização dos conhecimentos 

adquiridos quando os indivíduos interagem com o próprio ambiente a fim de 

explorar e compreender o desenvolvimento de práticas matemáticas distintas. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2006) ressaltam que os valores 

socioculturais, as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas, ou seja, 

a cultura dos membros de um determinado grupo deve ser respeitada e 

preservada, evitando interferências prejudiciais para que seja garantida a 

identidade cultural desses membros. 

Então, Rosa e Orey (2017b) argumentam que, para entender o processo 

de matematização de situações-problema desenvolvidas por membros de 

grupos culturais distintos, é preciso aprimorar a compreensão do olhar de dentro 

da cultura (abordagem êmica) e, também, refinar o entendimento do olhar de 

fora da cultura (abordagem ética) através da interação desses membros com 

outros contextos culturais. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017b) propõem uma abordagem que 

valoriza a Etnomatemática presente em contextos culturais diversos (olhar de 

dentro), relacionando-a com as atividades desenvolvidas em outros sistemas 

matemáticos, como, por exemplo, a modelagem matemática (olhar de fora). Esse 

processo dialógico é denominado de Etnomodelagem. Nesse direcionamento, a: 

(...) etnomodelagem pode ser considerada como o estudo das 
ideias e procedimentos utilizados nas práticas matemáticas de 
grupos culturais distintos (...). Assim, a etnomatemática 
considera o conhecimento matemático adquirido a partir de 
práticas culturais utilizadas na comunidade (ROSA; OREY, 
2017b, p. 36). 

 
Por conseguinte, a etnomodelagem possibilita o estudo dos 

procedimentos matemáticos adquiridos pelos membros de grupos culturais 
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distintos por meio de sua interação com o próprio ambiente. Essa característica 

busca garantir a valorização e o respeito da cultura desses membros, 

fortalecendo as suas raízes culturais (ROSA; OREY, 2019). 

O dinamismo do encontro entre culturas distintas pode ser descrito com a 

interação entre a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Antropologia 

Cultural. Assim, a relação entre esses três campos do conhecimento propicia 

uma dimensão do papel investigativo no desenvolvimento do processo da 

Etnomodelagem. 

De acordo com Rosa e Orey (2017b) a abordagem êmica é representada 

pela etnomatemática, a abordagem ética pela modelagem matemática e a 

antropologia cultural está relacionada com o entendimento entre essas duas 

abordagens. A figura 4 mostra a interação entre esses três campos de 

conhecimento e investigação. 

 
Figura 4: Etnomodelagem como interação entre três campos conhecimento e 

investigação 

 
Fonte: Rosa e Orey (2017, p. 36) 

Outro fator importante na interação entre esses campos do conhecimento 

é a relação dialógica que deve existir entre a abordagem êmica e ética, pois o 

processo de valorização da etnomodelagem exige uma “visão da matemática 

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

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

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

Contudo, é importante que essa relação dialógica seja realizada com 

simetria e alteridade, pois “está fundamentada no argumento de que a 
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compreensão da complexidade dos fenômenos matemáticos somente é 

verificada no contexto do grupo cultural no qual esses fenômenos foram 

desenvolvidos” (CORTES, 2017). 

Similarmente, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a etnomodelagem busca 

conectar o conhecimento matemático com a cultura ao utilizar as abordagens 

êmica e ética dialogicamente, pois tem como objetivo possibilitar um 

entendimento completo e uma compreensão ampla sobre os conhecimentos 

matemáticos desenvolvidos localmente pelos membros de grupos culturais 

distintos. 

 

1.5.1 Abordagem Local (êmica, insiders, de dentro) 

 

A interação entre os três campos do conhecimento e investigação: 

Antropologia Cultural, Etnomatemática e Modelagem Matemática sustenta a 

Etnomodelagem, pois promove o acolhimento de princípios fundamentais, como, 

por exemplo, o respeito mútuo e a valorização da diversidade cultural (ROSA; 

OREY, 2017b). 

Os procedimentos matemáticos desenvolvidos e utilizados pelos 

membros de grupos culturais distintos para resolver situações-problema do 

cotidiano originam-se de práticas culturais consolidadas na comunidade (ROSA; 

OREY, 2017a). 

Sendo assim, enxergar essas práticas como processos matemáticos 

culturais requer uma sensibilidade diferenciada, pois os pesquisadores e 

educadores precisam ter um olhar que se origina de dentro da cultura (insiders), 

que tem como objetivo compreender os procedimentos, as práticas e os 

comportamentos que emergem nas relações socioculturais existentes entre os 

membros do grupo (ROSA, 2010). 

Por conseguinte, a Etnomodelagem prioriza o respeito e o valor cultural 

do conhecimento matemático para buscar a compreensão dos procedimentos e 

práticas matemáticas que são utilizadas pelos membros de grupos culturais 

distintos (ROSA; OREY, 2012a). Essa abordagem êmica é proveniente da 

Antropologia, cujo pressuposto foi utilizado pela primeira vez pelo antropólogo 

Pike (1954), que se inspirou na analogia linguística denominada de fonêmica, 
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que estuda as características gerais das línguas, bem como a sua produção de 

sons específicos. 

Essa abordagem é de fundamental importância para respeitar e valorizar 

os membros de grupos culturais distintos, evitando, assim, as interferências de 

culturas alheias nesse processo. Dessa maneira, Rosa e Orey (2012a) 

incorporam a abordagem êmica à Etnomodelagem ao estudar as práticas 

matemáticas desenvolvidas por esses membros com um olhar de dentro da 

cultura, pois o conhecimento matemático é localmente significativo. Essa 

abordagem valoriza os aspectos culturais de um determinado grupo com base 

nas categorias conceituais desenvolvidas pelos membros dessa cultura. 

 

1.5.2 Abordagem global (ética, outsiders, de fora) 

 

A validação também é uma característica importante para a relação entre 

esses campos do conhecimento e investigação, pois visa explicar, de maneira 

objetiva, os eventos socioculturais e as práticas matemáticas que são utilizadas 

pelos membros de grupos culturais distintos. 

Assim, é necessário ter um olhar de fora (outsiders, global), que possa se 

conscientizar sobre a existência do conhecimento matemático local para auxiliar 

os membros de outros grupos culturais na compreensão e explicação dos 

fenômenos enfrentados diariamente. 

Esse olhar de fora é denominado de abordagem ética, cujo termo também 

se originou da Antropologia, elaborando uma analogia linguística com o termo 

fonética (PIKE, 1954), que descreve os sons das línguas ao analisar as suas 

particularidades acústicas, pois estuda os aspectos gerais dos possíveis sons 

produzidos em uma determinada língua (ROSA; OREY, 2017b). 

Dessa maneira, Rosa (2015) afirma que a abordagem ética refere-se à 

interpretação dos aspectos culturais de um determinado grupo a partir das 

categorias dos observadores externos, como, por exemplo, os pesquisadores e 

educadores por meio da visão deles em direção aos outros. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2017b) argumentam que a abordagem 

ética está relacionada com o ponto de vista dos pesquisadores e educadores 

(outsiders) em relação aos costumes, às crenças e aos conhecimentos 

matemáticos e científicos desenvolvidos pelos membros de um determinado 
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grupo cultural. Destaca-se que esses observadores de fora possuem uma 

postura transcultural, comparativa e descritiva. 

Nesse contexto, Cortes (2017) atesta a importância de que os 

observadores externos estudem as ideias, os procedimentos e as práticas 

matemáticas culturalmente enraizadas, sem permitir que a sua cultura possa 

interferir nos aspectos culturais desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos. 

 

1.5.3 Abordagem glocal (êmica/ética, dinamismo cultural) 

 

No processo da Etnomodelagem, para Rosa e Orey (2017b), é importante 

enfatizar a abordagem êmica no sentido de compreender os procedimentos 

matemáticos locais desenvolvidos pelos membros de um determinado grupo 

cultural e, também, a abordagem ética que tem como objetivo conceber uma 

visão externa do conhecimento matemático, pois busca proporcionar uma 

explicação generalizada sobre um determinado fenômeno. 

Nesse sentindo, Rosa e Orey (2012a) afirmam que o conhecimento êmico 

desempenha um papel importante nas pesquisas em Etnomodelagem enquanto 

a abordagem ética também deve ser considerada nas conduções dessas 

investigações. 

Nesse contexto, para o desenvolvimento de pesquisas em 

Etnomodelagem é importante que exista um diálogo entre as abordagens êmica 

e ética com relação às ideias, aos procedimentos e às práticas matemáticas que 

são desenvolvidas local e globalmente, pois os conhecimentos matemáticos 

consolidados pela academia podem se relacionar dialogicamente com os 

saberes locais (ROSA; OREY, 2012a). 

Dessa maneira, a relação dialógica tem como objetivo buscar a 

complementaridade entre as abordagens êmica e ética, pois visa dissociar a 

ideia da existência de uma verdade absoluta e universal. Nesse sentido, Rosa e 

Orey (2015a) argumentam que “esse princípio propõe um diálogo amplo e 

retroalimentador entre os elementos constituintes de várias realidades em 

detrimento de uma realidade unificada e perene” (p.141). 

A relação entre culturas diferentes sugere um enriquecimento de 

informações sobre as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas 
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desenvolvidas localmente. Essa simbiose promove um verdadeiro dinamismo 

cultural, criando laços capazes de compartilhar informações ao respeitar as suas 

origens para agregar conhecimentos matemáticos (D’AMBROSIO, 1990). 

O conhecimento matemático êmico (insiders, local) é importante no 

desenvolvimento de pesquisas em Etnomodelagem e pressupõe um conjunto de 

práticas e procedimentos, desenvolvido localmente, que pode resolver 

situações-problema enfrentadas cotidianamente pelos membros de um 

determinado grupo cultural (ROSA; OREY, 2010). 

No entanto, para que esses membros possam compreender, explicar e 

generalizar esse conhecimento matemático; é importante a sua interação com 

outros sistemas através de um olhar de fora da cultura, que tenha como objetivo 

provocar o dinamismo entre culturas distintas (D’AMBROSIO, 1993). 

Sendo assim, a interação do global com o local é de fundamental 

importância para a Etnomodelagem, pois tem como objetivo promover a 

aproximação da Matemática existente globalmente, que é formalmente aceita 

pela comunidade científica, com o conhecimento matemático desenvolvido 

localmente (ROSA; OREY, 2006). 

Dessa maneira, de acordo com Rosa e Orey (2017), a abordagem glocal 

está relacionada com a interação entre as abordagens global (ética) e local 

(êmica) do conhecimento matemático por meio da simultaneidade e da 

copresença de tendências universais e particulares, pois engloba os valores 

globais posicionando-os em um contexto local por meio da dialogicidade. 

Nessa abordagem, Rosa e Orey (2017) argumentam que os membros dos 

grupos culturais distintos são, por meio da conexão estratégica dos recursos 

locais, empoderados para resolver os problemas globais por meio da valorização 

do dinamismo cultural. 

 

1.5.4 Etnomodelos 

 

O processo de modelagem propõe a tentativa de compreender, explicar, 

analisar, refletir e agir sobre uma situação real por meio da utilização de um 

sistema representativo para formalizá-lo (ROSA; OREY, 2012a). Nesse 

sentindo, o modelo matemático surge quando um conjunto de símbolos e 
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relações matemáticas representa de alguma forma o objeto estudado 

(BASSANEZI, 2002). 

No entanto, o conhecimento matemático pode ser entendido como êmico 

se for regido por uma simbologia, bem como por uma lógica local interna de um 

determinado grupo cultural. Por outro lado, o conhecimento matemático pode ser 

entendido como ético quando o seu desenvolvimento está baseado em 

princípios da Matemática acadêmica globalizada, que é desenvolvida sob uma 

lógica simbólica por meio da qual os observadores externos conseguem 

entender como o mundo funciona (ROSA; OREY, 2012b). 

Nesse sentido, a Etnomodelagem requer o diálogo cultural (abordagem 

glocal) entre os conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos. Então, a união dessas duas abordagens possibilita a 

elaboração de etnomodelos que podem: 

(...) traduzir os construtos êmicos, como por exemplo, as ideias, 
as noções, os procedimentos e as práticas matemáticas para o 
estabelecimento de relações entre o conhecimento conceitual 
local e as práticas matemáticas embutidas nesses construtos 
(ROSA; OREY, 2017, p. 45). 
 

Dessa maneira, os etnomodelos representam os conhecimentos 

socioculturais construídos e compartilhados pelos membros de grupos culturais 

distintos. De acordo com Rosa e Orey (2015b), os etnomodelos auxiliam a 

vincular o desenvolvimento das práticas matemáticas desenvolvidas localmente 

pelos membros de grupos culturais distintos com o seu patrimônio cultural. É 

importante ressaltar que os etnomodelos podem ser: êmicos, éticos e dialógicos. 

 

1.5.4.1 Etnomodelos Êmicos 

 

As representações culturais envolvidas no desenvolvimento matemático 

da resolução de situações-problema encontradas no cotidiano dos membros de 

grupos culturais distintos se caracterizam por práticas matemáticas enraizadas 

nas tradições do grupo, que podem ser generalizadas por meio da elaboração 

de etnomodelos específicos para cada situação. 

Desse modo, Rosa e Orey (2012a) afirmam que os etnomodelos êmicos 

estão associados às ideias, aos métodos de resolução de situações e 

problemáticas locais específicas. Essas características são importantes para que 



79 
 

 
 

os membros desses grupos desenvolvam práticas matemáticas relacionadas 

com os sistemas retirados da própria realidade, vinculando-os aos fenômenos 

que estão sendo modelados. 

Por conseguinte, Cortes, Orey e Rosa (2018) argumentam que os 

etnomodelos êmicos representam como os indivíduos que vivem nesses grupos 

culturais percebem a utilização dos sistemas matemáticos na própria realidade. 

Desse modo, os processos êmicos possuem características próprias que, muitas 

vezes, podem ser incompreensíveis para os observadores externos. 

 

1.5.4.2 Etnomodelos Éticos 

 

De acordo com Rosa e Orey (2013), os etnomodelos éticos são 

representações elaboradas conforme as concepções matemáticas dos 

observadores externos com relação aos membros de um determinado grupo 

cultural. Esses etnomodelos representam a maneira como os etnomodeladores 

externos imaginam que os sistemas retirados da realidade local funcionam. 

Para isso, Cortes, Orey e Rosa (2018) afirmam que esses 

etnomodeladores utilizam técnicas de comparação das práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros desses grupos com a utilização de categorias 

métricas comuns à sua cultura. Para Rosa e Orey (2012a), os modelos éticos 

representam a maneira como os modeladores imaginam que os sistemas 

retirados da realidade funcionam, pois são as representações matemáticas 

elaboradas e categorizadas por meio de observação descritivas e externas. 

 

1.5.4.3 Etnomodelos Dialógicos 

 

Para Cortes, Orey e Rosa (2018), a compreensão de procedimentos 

matemáticos realizados pelos membros de um determinado grupo cultural é 

essencial para explicar as práticas matemáticas desenvolvidas localmente de 

maneira holística. Assim, o diálogo cultural entre os etnomodeladores externos 

e os membros desses grupos proporciona, além da interpretação e explicação 

dos fenômenos cotidianos, a comparação entre sistemas matemáticos diversos, 

como, por exemplo, a utilização de conceitos matemáticos acadêmicos para a 

sua generalização (CORTES, OREY; ROSA, 2018). 
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Dessa maneira, o contato dialógico é a defesa de uma postura 

sociocultural que aproxima os membros de grupos culturais distintos que 

possuem pontos de vista distintos, porém complementares entre os detentores 

do conhecimento global (éticos, outsiders) e do conhecimento local (êmicos, 

insiders) (ROSA; OREY, 2015). 

Consequentemente, Rosa e Orey (2014) argumentam que, na elaboração 

de etnomodelos dialógicos, a abordagem êmica propicia representações 

matemáticas a partir da observação da dinâmica cultural interna e local das 

relações dos membros do grupo com o próprio meio ambiente. Por outro lado, 

complementarmente, a abordagem ética proporciona um contraste transcultural, 

que utiliza perspectivas comparativas com o emprego de conceitos matemáticos 

acadêmicos. 

 

1.6     Educação Rural, Educação do Campo e Educação Urbana 

 

De acordo com a Constituição Brasileira, de 1988 (BRASIL, 1988), em seu 

artigo 205, ressalta que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (p. 
123). 

 

Desse modo, desde 1889, com a proclamação da República, existiu uma 

preocupação em atender a população de áreas rurais após a criação de um 

ministério da Agricultura, Comércio e Indústria (SIMÕES; TORRES, 2011). Com 

a migração da população rural para os grandes centros urbanos, a característica 

populacional das cidades se alterou porque houve um acúmulo de indivíduos 

iletrados e despreparados para operaram na indústria, tornando-se, assim, um 

problema para o estado. Então, a Educação Rural passa a ser uma maneira de 

conter os grandes processos migratórios (SIMÕES; TORRES, 2011). 

Nesse sentido, a Educação Rural foi criada com base nos interesses do 

capitalismo, pois estava desvinculada da busca pelo desenvolvimento e pela 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que vivem no campo (SIMÕES; 

TORRES, 2011). Consequentemente, essa educação foi criada “em resposta à 
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demanda de uma força de trabalho qualificada tanto na indústria quanto na 

agricultura” (RIBEIRO, 2012, p. 297). 

Nessa concepção de Educação Rural, os indivíduos que viviam no campo 

foram submetidos a uma educação capitalista, sendo afastados de suas raízes 

culturais, pois foram inseridas em um sistema educacional com características 

urbanas (ARROYO, 2007). Nesse direcionamento, a Educação Rural foi criada 

de acordo com uma: 

(...) visão externa à realidade brasileira, na suposição de que as 
populações rurais estariam sendo marginalizadas do 
desenvolvimento capitalista. A política adotada para a educação 
rural justificava-se, então, como resposta à necessidade de 
integrar aquelas populações ao progresso que poderia advir 
desse desenvolvimento (RIBEIRO, 2012, p. 298). 
 

Em contraposição a uma educação direcionada para os interesses da 

classe dominante e a um modelo de sistema educacional capitalista com 

interesses claros para o agronegócio e para a indústria, surge a Educação do 

Campo (RIBEIRO, 2012). 

Esse tipo de educação foi desenvolvido com o auxílio de movimentos 

populares de camponeses que lutaram por uma educação escolar que 

valorizasse as suas raízes culturais, possibilitando a complementação de 

conhecimentos do campo baseados no princípio da cooperação e respaldada 

pela interação dos indivíduos que vivem no campo (RIBEIRO, 2012). 

Diante desse contexto, entende-se que “uma escola do campo é a que 

defende os interesses da agricultura camponesa, que construa conhecimentos, 

tecnologias na direção do desenvolvimento social e econômico dessa 

população” (ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 47). Desse modo, os indivíduos 

que vivem no campo têm direito de acesso à educação com qualidade e 

vinculada às problemáticas sociais vivenciadas pelos sujeitos do campo 

(SANTOS, 2006). 

É importante ressaltar que, após as vitórias realizadas pelos indivíduos 

que vivem no campo, a Educação do Campo foi fortalecida, sendo que o artigo 

28, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, 

representa uma conquista para esse movimento educacional, pois na: 

(...) oferta de educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
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especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da 
zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural 
(BRASIL, 1996, Art. 28). 

 
Em concordância com Caldart (2012), nessas conquistas está a força e a 

vontade de um povo que não aceitou os desmandes da classe dominante. Assim, 

entende-se que a Educação do Campo não é uma imposição do Estado para a 

população campesina, mas a conquista de um ideário. Nesse direcionamento, 

ressalta-se que a: 

(...) Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade 
brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e 
suas organizações, que visa incidir sobre a política de educação 
desde os interesses sociais das comunidades camponesas. 
Objetivo e sujeitos a remetem às questões do trabalho, da 
cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e 
ao embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas 
de agricultura que têm implicações no projeto de país e de 
sociedade e nas concepções de política pública, de educação e 
de formação humana (CALDART, 2012, p. 259). 

 
No entanto, Caldart (2012) argumenta que as escolas do campo não 

representam um tipo diferenciado de escola porque a instituição escolar 

reconhece e auxilia no fortalecimento dos povos do campo como sujeitos sociais, 

podendo ajudar também no processo de humanização do conjunto da sociedade 

por meio da conscientização de suas lutas, de sua história, de seu trabalho, de 

seus saberes e fazeres e de sua cultura. 

Por outro lado, para Whitaker (2008), a Educação do Campo pode ser 

interpretada com um modelo contra-hegemônico que se contrapõe ao 

saber/fazer escolarizado e unívoco de um pensamento urbano científico 

proposto pelo sistema escolar. Nesse direcionamento, toma-se como referência 

o cenário desigual das escolas, pois o modelo de escolarização brasileiro é de 

caráter urbanocêntrico, sociocêntrico e etnocêntrico. 

É importante ressaltar que, geralmente, os discursos oficiais são 

reafirmados de acordo com uma lógica que evidencia a superioridade das 

escolas localizadas na zona urbana em relação àquelas da zona rural, 

reforçando a dicotomia entre os espaços rural e urbano (WHITAKER, 2008). 

Esse cenário de desigualdade entre os espaços rural e urbano, de acordo 

com Whitaker (2008), propicia o desenvolvimento de um ambiente escolar por 
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meio do qual as práticas de aprendizagem operam predominantemente 

dissociadas da maneira de viver dos membros de grupos culturais rurais, do 

campo e urbanos. Por conseguinte, o arranjo educacional resultante dessa 

convivência é de uma troca desigual. Desse modo, existe a necessidade de: 

(...) superar a razão dualista que costuma dicotomizar os 
fenômenos humanos, contrapondo-os em pares antagônicos: 
cultura x natureza, rural x urbano, países desenvolvidos x países 
subdesenvolvidos, etc. Tal maneira conceitual de organizar o 
raciocínio pode ajudar a compreender os fenômenos a partir da 
ciência positivista, mas é obscurecedora do real em sua 
complexidade (totalidade) (WHITAKER, 2008, p. 283). 
 

De acordo com essa asserção, apesar de as zonas rural e urbana se 

interpenetrarem, é importante considerar a existência da predominância 

sucessiva de uma sobre a outra de maneira desigual na estrutura educacional. 

Assim, reconhece-se que o “problema está em que a escola brasileira não 

estabeleceu condições para fazer a conexão entre esses conteúdos culturais e 

aqueles que parecem ‘menores’, mas existem em maior quantidade na 

sociedade nacional” (WHITAKER, 2008, p. 286). 

Contudo, Fernandes (2006) argumenta que o espaço rural-urbano deve 

ser o ambiente que abriga a existência da totalidade, pois a sua expressividade 

se renova de maneira institucional que extrapolam os muros da escola por meio 

da definição de estratégias educativas para o exercício dos direitos e deveres 

dos alunos para transformá-los em cidadãos ativos da sociedade. 

Assim, para Rosa (2010), as políticas públicas direcionadas para a 

educação devem funcionar como canais que propiciem a adesão dos indivíduos 

sociais para o exercício da cidadania, bem como para a democracia participativa 

numa perspectiva de inclusão social. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTANDO METODOLOGICAMENTE O ESTUDO: 

DESENVOLVENDO A PESQUISA POR MEIO DE UMA ADAPTAÇÃO DA 

TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar a opção metodológica 

escolhida pelo professor-pesquisador e por seu orientador para conduzir essa 

investigação. Desse modo, esse estudo foi conduzido com a utilização da 

abordagem de pesquisa qualitativa que contribuiu para uma melhor 

compreensão da problemática proposta nessa investigação com relação aos 

pressupostos da Etnomodelagem. 

É importante ressaltar que a abordagem qualitativa é frequentemente 

utilizada em investigações educacionais, pois de acordo com Javaroni, Santos e 

Borba (2011), essa abordagem “preocupa-se em qualificar, em atribuir 

qualidades, tratando de questões subjetivas” (p. 198). 

Essa abordagem possibilita que os investigadores se aprofundem na 

compreensão dos fenômenos estudados, pois estão relacionados com as ações 

dos indivíduos em seus contextos social e cultural, interpretando-os de acordo 

com a perspectiva dos participantes e, também, da problemática estudada 

(PATTON, 2002).  

Uma das características da pesquisa qualitativa é possibilitar a análise 

das experiências individuais e de seus contextos, a partir da observação e da 

interação dos pesquisadores com os pesquisados, pois é importante considerar 

a subjetividade como parte integrante do processo investigativo (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

No aspecto indutivo9 da abordagem qualitativa, os dados são coletados e 

analisados enquanto os resultados são interpretados sistematicamente, pois visa 

a utilização da fundamentação teórica para interpretar os resultados obtidos 

durante o desenvolvimento da fase analítica desse estudo. 

 
9No aspecto indutivo da abordagem qualitativa, os códigos e as categorias emergem dos dados 
ao invés de serem codificados e categorizados a priori, pois ocorrem somente com a realização 
do trabalho de campo (PATTON, 2002). 
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Nesse contexto, destaca-se que o professor-pesquisador e o seu 

orientador optaram pela utilização do design metodológico adaptado10 da Teoria 

Fundamentada nos Dados11 (GLASER; STRAUSS, 1967). Esse design será 

utilizado para a coleta de dados e para a sua análise, bem como para a 

interpretação dos resultados obtidos durante a condução desse estudo. 

Desse modo, os procedimentos metodológicos foram realizados por meio 

do contato direto e interativo do professor-pesquisador com os participantes 

desse estudo para a obtenção de dados que foram coletados por meio da 

utilização de instrumentos metodológicos que foram aplicados durante a 

realização do trabalho de campo dessa investigação. 

 

2.1.    Caracterização da Escola 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal situada em 

uma cidade da Região Intermediária de Ipatinga e na Região Imediata de João 

Monlevade, no estado de Minas Gerais. Essa escola, que foi fundada em 2008, 

oferece os Anos Finais do Ensino Fundamental, da Educação Básica, que é 

organizado em ano de escolaridade, do 6º ao 9º ano. Essa instituição de ensino 

está localizada em um bairro da cidade, atendendo alunos provenientes da zona 

urbana e de aproximadamente 39 comunidades rurais, sendo algumas delas 

caracterizadas como quilombolas. 

Destaca-se que essa escola funciona em dois turnos, matutino e 

vespertino, tendo 496 alunos que possuem situação econômica de média e baixa 

renda. Esses alunos estão distribuídos em 6 (seis) turmas do Sexto ano, 5 

turmas do Sétimo ano, 5 turmas do Oitavo ano e 5 turmas do Nono ano. 

Ressalta-se que cada turma tem, aproximadamente, 25 alunos. 

Essa escola possui uma equipe de educadores (36 docentes) que são 

licenciados em suas respectivas áreas de ensino, pedagogos, auxiliares de 

turma, equipe de limpeza e uma equipe administrativa, sendo que o seu espaço 

físico é formado por 01 (uma) sala da diretoria administrativa, 01 (uma) diretoria 

 
10O professor-pesquisador e o seu orientador adaptaram a Teoria Fundamentada nos Dados que 
será utilizada nesse estudo porque a codificação seletiva e a redação da teoria emergente não 
serão utilizadas nessa investigação, pois não estão relacionados com a resposta a ser 
determinada para a questão de investigação. 
11Grounded Theory. 
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pedagógica, 01 (uma) secretaria e 01 (uma) biblioteca que possui livros infantis, 

literários e didáticos e materiais didático-pedagógicos, como, por exemplo, jogos 

de tabuleiros e sólidos geométricos. 

O esse espaço físico dessa escola também é composto por 01 (um) 

laboratório de ciências, 01 (um) laboratório de informática com 30 computadores 

em bom estado de conservação, 01 (um) laboratório de lutas e danças, 01 (uma) 

sala dos professores, 01 (uma) sala de apoio pedagógico, 01 (uma) sala de 

reprografia, 01 (uma) sala de vídeo, 01 (um) vestiário feminino e 01 (um) 

vestuário masculino e 01 (uma) quadra poliesportiva. 

Com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos, visando garantir a 

sua participação em projetos, como, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), bem como para prepará-los para os 

processos seletivos para o Ensino Médio de Institutos Federais, essa escola 

também disponibiliza vários recursos e equipamentos audiovisuais, além de 

aulas extras (cursinho intensivo) em horário extraturno. 

 

2.2.    Caracterização dos Participantes 

 

Essa pesquisa foi realizada com 8 (oito) alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, de uma escola pública municipal, de uma cidade localizada na 

Região Intermediária de Ipatinga e na Região Imediata de João Monlevade, em 

Minas Gerais. 

No entanto, destaca-se que, inicialmente, essa pesquisa seria realizada 

com 25 participantes, contudo, a comunicação com esses alunos não foi possível 

devido à dificuldade de o professor-pesquisador contatá-los via whatsapp ou em 

suas residências para a entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), bem como dos 

questionários (inicial e final) e dos blocos de atividades propostos para essa 

investigação. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador contatou o orientador 

pedagógico da escola para a obtenção de informações sobre o número de 

telefone celular desses alunos. Por conseguinte, dos contatos realizados pelo 

professor-pesquisador por meio do aplicativo whatsapp, somente 8 (alunos) 

concordaram em participar dessa pesquisa, sendo que, posteriormente, esse 
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profissional explicou por meio da utilização desse aplicativo como seria realizada 

a sua participação nessa pesquisa. 

Para garantir o sigilo com relação à identificação dos alunos, os seus 

nomes foram substituídos por códigos, que foram identificados apenas pelo 

professor-pesquisador e por seu orientador. Dessa maneira, os códigos que 

começam pela letra F seguidos por números pares, indicam o sexo feminino 

enquanto os códigos que começam pela letra M seguidos pelos números 

ímpares indicam o sexo masculino, como, por exemplo, F2, F4, F6, ... e M1, M3, 

M5, ... e, assim, sucessivamente. 

Dessa maneira, dos 8 (oito) participantes dessa pesquisa, 3 (três) 

participantes: F10, F6 e M3 residem em comunidades rurais enquanto 5 (cinco) 

participantes: F2, F4, F8, F12 e M1 residem em comunidades urbanas. É 

importante ressaltar que, essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, 

elaborada pelo professor-pesquisador, sendo diferente da ordenação 

alfabética/numérica constante no diário de classe da disciplina na qual os 

participantes estavam matriculados. 

De acordo com as respostas dadas para a questão 1: Qual a sua idade?, 

do questionário inicial, os dados coletados mostram que os 8 (oito) participantes 

têm 14 anos de idade. As respostas dadas para a questão 1a: Qual é o seu 

sexo?, mostram que 2 (dois) participantes são do sexo masculino enquanto 6 

(seis) participantes são do sexo feminino. 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Onde você nasceu (sua 

naturalidade)? a) Na cidade em que está a escola em que você está estudando? 

b) Em outra cidade? Qual?, mostra que os 8 (oito) participantes nasceram em 

cidades diferentes daquela na qual a escola onde estudam está localizada. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que, como a cidade na qual a escola onde a pesquisa foi realizada não 

possui maternidade e, assim, as mulheres grávidas são direcionadas para as 

cidades vizinhas para o parto. 

Por conseguinte, os participantes F2, F4, F8, F12 e M1 nasceram em João 

Monlevade, o participante M3 nasceu em Itabira, a participante F10 nasceu em 

Nova Lima enquanto a participante F6 nasceu em Timóteo, todas essas cidades 

estão localizadas no estado de Minas Gerais. O gráfico 1 mostra a naturalidade 

dos participantes desse estudo. 
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Gráfico 2: Naturalidade dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que todos os participantes desse estudo residem na mesma cidade 

onde se localiza a escola na qual estudam. Para questão 2a: Quais são os meios 

de transporte que você utiliza para ir de sua casa até a escola e vice-versa?, os 

participantes responderam que utilizam diversos meios de locomoção como 

moto, ônibus escolar, carro, van e transporte escolar. 

Por exemplo, o participante M3 respondeu que utiliza moto ou o transporte 

escolar, a participante F6 se locomove por meio de van, os participantes M1, F2, 

F10, F8 e F12 utilizam o ônibus escolar enquanto a participante F4 se locomove 

de carro de casa para escola. O gráfico 2 mostra os meios de transporte 

utilizados pelos participantes para se locomoverem de suas casas para a escola 

e vice-versa. 

 
Gráfico 3: Meios de Locomoção

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 
Continuando a análise do questionário inicial, as respostas dadas para a 

questão 3: Você mora: a) Com a própria família, b) Com parentes e c) Outra 
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situação. Qual?, mostram que os 8 (oito) participantes moram com a própria 

família. 

A análise das respostas dadas para a questão 3a: Você reside: a) Na zona 

rural. Onde?, b) Na zona urbana. Onde?, mostra que 3 (três) participantes são 

provenientes da zona rural enquanto 5 (cinco) participantes residem em bairros 

situados na zona urbana da cidade na qual a escola onde estudam está 

localizada. 

Com relação à renda familiar, a questão 4: Qual é a renda de sua família?, 

mostra o perfil financeiro das famílias dos participantes desse estudo. As 

respostas dadas para essa questão mostram que: 1 (um) participante possui 

renda familiar até R$ 998,00, 1 (um) participante possui renda familiar entre R$ 

999,00 à R$ 2.000,00. 

Essa análise também mostra que 2 (dois) participantes possuem renda 

familiar entre R$ 2.001,00 à R$ 3.000,00, 3 (três) participantes possuem renda 

familiar entre R$ 3.001,00 à R$ 4.000,00 e 1 (um) participante possui renda 

familiar acima de R$ 4.001,00. O quadro 2 mostra a renda familiar dos 

participantes desse estudo. 

 
Quadro 2: Renda familiar dos participantes 

Renda Familiar Nº de Participantes 

Até R$ 998,00 1 

R$ 999,00 a R$ 2.000,00 1 

R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 2 

R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 3 

Mais de R$ 4.001,00 1 

Total 8 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As respostas dadas para a questão 5 - Qual é profissão de seu pai, de 

sua mãe ou de seu responsável?, mostram que a profissão dos pais ou 

responsáveis são variadas. Por exemplo, a participante F4 respondeu que o pai 

é técnico de segurança e que a sua mãe é professora, a participante F2 afirmou 

que a sua mãe é servidora pública, o participante M3 respondeu que a sua mãe 

é agente comunitária e que o seu pai trabalhador rural enquanto a participante 

F6 afirmou que a sua mãe é dona de casa. 

Continuando com essa análise, a participante F8 respondeu que a sua 

mãe é técnica em edificações, a participanteF10 afirmou que sua mãe é monitora 
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e diarista e que o seu pai é operador de máquinas, a participante F12 afirmou 

que a sua mãe é agente de saúde e autônoma enquanto o participante M1 não 

respondeu essa questão. O quadro 3 mostra a profissão dos pais ou 

responsáveis dos participantes desse estudo. 

 
Quadro 3: Profissão dos pais dos participantes 

Participantes Profissão 

 Pai Mãe 

F2 Não sabe Servidora pública 

F4 Técnico de segurança Professora 

F6 Não sabe Dona de casa 

F8 Não sabe Técnica em edificações 

F10 Operador de máquinas Monitora e diarista 

F12 Não sabe Agente de saúde e autônoma 

M1 Não respondeu Não respondeu 

M3 Trabalhador rural  Agente comunitária 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
É importante ressaltar que, de acordo com as anotações registradas no 

diário de campo do professor-pesquisador, alguns participantes não souberam 

informar sobre a profissão de seu pai, pois moram com as suas mães, sendo 

esse contato é raro e inconstante. 

As respostas dadas para a questão 6: Onde a sua família realiza as 

compras? a) Supermercado, b) Mercadinho ou Quitanda, c) Venda, d) Feira 

Pública e e) Outros. Especificar, mostra que 7 (sete) participantes realizam as 

suas compras no supermercado enquanto 1 (uma) participante, F12, respondeu 

que realiza as suas compras no supermercado e, também, pela internet. 

Nesse direcionamento, a análise das respostas dadas para a questão 7: 

Como a sua família paga as compras? a) À vista, b) Com Cartão de Crédito ou 

débito, c) Em caderneta e d) De outra forma? Qual?, mostra que esses 

pagamentos são realizados de maneiras diversas. O quadro 6 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Quadro 4: Respostas dos participantes para questão 4 do questionário inicial. 

Participantes Como a sua família paga as compras? 

F2, F8, M3 À vista 

F4, F12 Com cartão de crédito ou débito  

F6 À vista, com cartão de crédito ou débito e em caderneta 

F10 Cartão de alimentação  

M1 À vista, com cartão de crédito ou débito 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Finalizando a caracterização dos participantes desse estudo sobre os 

dados relacionados com o gênero, idade e nível econômico, é importante 

ressaltar que, o fato de o professor-pesquisador trabalhar nessa escola, 

lecionando a disciplina de Matemática para as turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental e, também, participar da rotina escolar de muitos alunos, 

possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa nesse contexto escolar. 

 

2.3. Condução do Trabalho de Campo durante a Pandemia 

 

É importante destacar que o processo de comunicação com os 

participantes dessa pesquisa, para a coleta dos dados, ocorreu durante a 

pandemia causada pela disseminação do coronavÍrus. Essa situação pandêmica 

foi reconhecida pelo governo federal brasileiro, em 03 de fevereiro de 2020, por 

meio da Portaria nº 188 (BRASIL, 2020a), do Ministério da Saúde, que declarou 

a emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV). 

Posteriormente, perante 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 do novo coronavírus (COVID-19) conforme a Portaria nº 343 (BRASIL, 

2020b) publicada em 17 de março de 2020. 

Ainda sobre as decisões referentes ao período de pandemia, o governo 

de Minas Gerais, em 15 de março de 2020, em deliberação com o Comitê 

Extraordinário da Covid-19, determinou a suspensão das aulas em todas as 

escolas da rede estadual mineira, inicialmente, de 18 a 22 de março de 2020. 

Essa medida foi determinada por meio do Decreto nº 47.886, que também 

determinou o início da quarentena e o começo do trabalho remoto dos servidores 

públicos estaduais (MINAS GERAIS, 2020a). 

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais SEE/MG (MINAS 

GERAIS, 2020b), por meio da Resolução SEE no 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). 
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Nessa situação, as escolas estaduais mineiras utilizaram diversos e 

diferentes recursos tecnológicos para manter a comunicação com os alunos, 

bem como providenciaram a impressão e a distribuição de materiais 

didático/pedagógicos contendo atividades relacionadas com os conteúdos das 

disciplinas curriculares, denominado de Plano de Estudo Tutorado – PET 

(MINAS GERAIS, 2020c). 

O principal objetivo dessa abordagem foi assegurar a continuidade dos 

estudos pelos alunos. Assim, as escolas estaduais e municipais de Minas Gerais 

adotaram o Regime Especial de Atividades Não Presenciais (MINAS GERAIS, 

2020c) proposto pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. 

Nesse contexto, o professor–pesquisador também reconheceu essa 

situação pandêmica e aderiu à comunicação remota com os participantes desse 

estudo para a condução dessa pesquisa. Sendo assim, esse profissional 

recorreu ao aplicativo whatsApp como um recurso tecnológico para manter 

aberto o canal de interlocução com os participantes desse estudo. 

É importante ressaltar que esse aplicativo foi o mesmo recurso virtual 

adotado pela escola na qual os participantes dessa pesquisa estudam, para a 

realização das atividades escolares de maneira remota. 

Assim, o aplicativo whatsApp, de comunicação instantânea e 

assíncrona12, foi uma opção alternativa para manter o diálogo com os 

participantes desse estudo, pois é um recurso tecnológico popular instalado na 

maioria dos celulares dos alunos e de seus pais e/ou responsáveis. 

 

2.4.    A Teoria Fundamentada nos Dados como um Design Metodológico 

 

A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa é a Teoria 

Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), que busca sistematizar 

indutivamente uma teoria baseada em dados por meio de uma análise qualitativa 

que se agrega ou relaciona com outras teorias, que pode expandir e adicionar 

novos conhecimentos ao fenômeno estudado (CASSIANI, CALIRI; PELÁ, 1996). 

 
12Comunicação assíncrona é um termo utilizado em educação a distância para caracterizar a 
comunicação que não ocorre exatamente ao mesmo tempo, não sendo-simultânea. Dessa 
maneira, a mensagem emitida pelos usuários pessoa é recebida e respondida posteriormente 
pelos outros quando e onde desejarem (MENEZES; SANTOS, 2001). 
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Assim, a Teoria Fundamentada nos Dados é considerada como uma 

metodologia de campo que segue rigorosamente aos princípios do método 

qualitativo, tendo como principal objetivo gerar construtos teóricos que explicam 

as ações desenvolvidas no contexto social sob estudo (CASSIANI et al.,1996). 

Para Strauss (1987), a Teoria Fundamentada em Dados é um 

procedimento metódico de se estudar a diversidade da vivência humana, que 

possibilita a elaboração de uma teoria viável para compreender o 

comportamento dos participantes de um determinado estudo. Essa abordagem 

propicia garantias para que os pesquisadores possam minuciar os processos 

que podem explicar os fenômenos complexos no cotidiano dos membros de 

grupos culturais específicos. 

A utilização da Teoria Fundamentada nos Dados requer a princípio o 

interesse dos pesquisadores em uma área de estudo para que, em seguida, 

possam coletar os dados para a obtenção de informações do objeto pesquisado 

e, posteriormente, interpretá-las. De acordo com os pressupostos dessa teoria, 

as “pessoas se comportam e interagem de acordo como o modo como 

interpretam ou atribuem significados a símbolos específicos nas suas vidas” 

(VILELAS, 2009, p.170). 

Nesse direcionamento, para Lowenbewrg (1993), a Teoria Fundamentada 

nos Dados caracteriza-se como um tipo de pesquisa interpretativa variante do 

interacionismo simbólico13. Assim, a pesquisa interpretativa tem sido utilizada 

por meio da condução de estudos com abordagem qualitativa e com pesquisas 

indutivas. 

A pesquisa interpretativa deriva do reconhecimento básico dos processos 

interpretativos e cognitivos inerentes à vida social que são enfatizados nessas 

abordagens (LOWENBEWRG, 1993). A figura 5 mostra a ramificação da 

pesquisa interpretativa na Teoria Fundamentada nos Dados. 

 
 
 

 
13O interacionismo simbólico pode ser considerado com uma abordagem sociológica das 
relações humanas que considera importante a influência, na interação social, dos significados 
bem particulares trazidos pelos membros de grupos culturais distintos à interação, assim como 
os significados particulares que podem ser obtidos a partir dessa interação sob uma interpretação 
pessoal (LOWENBERG, 1993). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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Figura 5: Ramificação da pesquisa interpretativa na Teoria Fundamentada nos 
Dados 

 
Fonte: Adaptado de Lowenbewrg (1993) 

 
Assim, a relação entre essas duas abordagens está fundamentada no fato 

de que ambas se relacionam ao estudo dos aspectos vivenciais e experienciais 

do comportamento humano, que estão relacionados com as maneiras como os 

membros de grupos culturais distintos definem os eventos ou a realidade e como 

agem em relação a próprias crenças (CHENITZ; SWANSON, 1986). 

Nesse sentido, Gasque (2007) afirma que os dados selecionados, são 

classificados e sintetizados por meio de codificações com o objetivo de organizá-

los em categorias conceituais. Esse processo pode ser descrito em três etapas: 

a) amostragem teórica; b) codificação dos dados e c) redação da teoria. 

É importante ressaltar que o professor-pesquisador juntamente com o seu 

orientador optaram pela adaptação da utilização da Teoria Fundamentada nos 

Dados, pois a codificação seletiva e a escrita da teoria emergente não foram 

realizadas nos procedimentos metodológicos selecionados para esse estudo, 

haja vista que o principal objetivo do professor-pesquisador foi buscar uma 

resposta para a questão de investigação, que estava desvinculada da redação 

de uma teoria que emergisse dos dados coletados durante a condução do 

trabalho de campo desse estudo. 

Nesse sentido, o processo de codificação dos dados dessa teoria será 

utilizado para uma análise aprofundada das informações obtidas, bem como 
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para uma interpretação detalhada de seus resultados. Essa abordagem 

possibilitou que o professor-pesquisador possa responder à questão de 

investigação desse estudo de uma maneira holística. 

De acordo com Strauss e Corbin (1990), esses procedimentos da teoria 

fundamentada nos dados têm o objetivo de identificar, desenvolver e relacionar 

conceitos que estão vinculados à problemática desenvolvida para a condução 

de estudos. 

 

2.4.1 Amostragem Teórica 

 

No processo de desenvolvimento da Teoria Fundamentada nos Dados, 

os dados podem ser coletados em diferentes momentos e de formas diversas, 

como, por exemplo, diário de campo, questionários, entrevistas, atividades 

exploratórias e grupos focais. 

No entanto, é importante que a coleta de dados tenha proximidade com 

os pesquisadores, pois o seu contato e a sua interação com os dados obtidos na 

amostragem teórica e com o processo de obtenção dos resultados deve ser 

frequente e intensa garantindo-lhes uma visão holística do objeto de estudo. 

Ressalta-se que a coleta e a análise dos dados são realizadas de modo 

simultâneo, sendo assim, a interação dos pesquisados com esses dados é 

necessária durante a condução de uma determinada pesquisa, pois tem como 

objetivo relacionar e construir os sentidos das palavras e do comportamento dos 

participantes no ambiente de interação durante a realização da investigação 

(SANTOS; PINTO, 2007). 

Nesse contexto, Baggio e Erdmann (2011) afirmam que a amostragem 

teórica tem como principal finalidade “maximizar as oportunidades de obtenção 

de dados para auxiliar na explicação das categorias, em termos de suas 

propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico do 

estudo” (p. 180). 

Desse modo, para Gasque (2007), o objetivo da amostragem teórica é 

apontar eventos que são indicativos de categorias que são determinadas por 

meio da codificação aberta dos códigos preliminares. Assim, o interesse dos 

pesquisadores está em coletar dados sobre as atividades que os participantes 
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do estudo realizam em termos de ação e interação durante a condução do 

trabalho de campo. 

 

Codificações 

 

No processo de análise, é necessário que os pesquisadores mantenham 

uma interação vigorosa com os dados por meio da realização de leituras 

cuidadosas, que podem garantir a obtenção de informações importantes que 

serão utilizadas no processo de codificação. 

A codificação é o procedimento pelo qual os dados são divididos e 

organizados, observando as suas características principais. Em seguida, esses 

dados são codificados e agrupado por meio da elaboração de categorias 

semelhantes (GASQUE, 2007). 

De acordo com Cassiani et al. (1996), os códigos preliminares gerados 

são de dois tipos: os substantivos que caracterizam o lado empírico da pesquisa 

e os teóricos que garantem aos pesquisadores uma abstração das informações 

contidas nos dados. Desse modo, Glaser (1978) argumenta que a codificação 

substantiva é dividida em codificações aberta e seletiva enquanto a codificação 

teórica é realizada por meio da codificação axial. 

 

2.4.1.1   Codificação Aberta 

 

Na codificação aberta, é necessário que os pesquisadores enxerguem 

nos dados as propriedades e as características que possibilitem a codificação e, 

posteriormente, a categorização. Essa etapa se relaciona com o “processo 

analítico pelos quais os conceitos são identificados e desenvolvidos em relação 

a suas propriedades e dimensões” (PINTO, 2012, p. 5). 

Nesse processo, os pesquisadores podem encontrar questões 

imprevistas que possibilitem novas codificações e categorizações (SANTOS; 

PINTO, 2007). Assim, Yunes e Szymanski (2005) orientam sobre a realização 

de questionamentos constantes sobre os dados e o registro das ideias surgidas 

durante a codificação visando classificar as variáveis quando forem relevantes. 

Para Gasque (2007), nesse processo de codificação, os dados coletados 

são analisados linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo para que os 
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pesquisadores possam atribuir significados para as palavras, para os termos, 

para as expressões ou para as frases, visando a determinação dos códigos 

preliminares que possibilitam a elaboração de categorias conceituais. De acordo 

com Strauss e Corbin (1990), o próximo passo desse processo analítico é 

denominado de codificação axial. 

 

2.4.1.2   Codificação Axial 

 

O principal objetivo da codificação axial é reunir informações para que os 

pesquisadores possam enxergar uma conexão entre as subcategorias e as 

categorias e encontradas na codificação anterior. Para Strauss e Corbin (1990), 

essa codificação representa um conjunto de procedimentos em que os dados 

são agrupados de novas formas por meio das conexões existentes entre as 

categorias. 

Nessa etapa, Gasque (2007) destaca que os pesquisadores buscam 

identificar as situações-problema presentes no cenário de investigação e, 

também como os participantes lidam com a problemática estudada. Sendo 

assim, as categorias são analisadas e comparadas com o intuito de classificá-

las como significativas, tendendo a ficar mais organizadas e interligadas 

(GASQUE, 2007). 

De acordo com Baggio e Erdmann (2011), os códigos preliminares obtidos 

na etapa anterior são organizados em categorias conceituais mais completas e 

complexas, garantindo uma codificação mais eficiente com categorizações 

elaboradas de acordo com a representatividade e a ocorrência das informações 

presentes nos dados coletados. 

 

2.5 Saturação Teórica 

 
É importante ressaltar que o conjunto dos dados coletados na 

amostragem teórica será transcrito para facilitar a sua análise, sendo codificados 

por meio da utilização das codificações aberta e axial. O principal objetivo dessas 

codificações está relacionado com a busca de uma resposta para a questão de 

investigação que visa à compreensão holística da problemática desse estudo. 
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Nesse sentido, os pressupostos da Teoria Fundamentada foram utilizados 

durante as fases: observacional analítica e interpretativa desse estudo; bem 

como para a determinação dos códigos preliminares na codificação aberta e das 

categorias conceituais na codificação axial. A figura 6 mostra um modelo 

simplificado do desenvolvimento do design metodológico da Teoria 

Fundamentada nos Dados, que será utilizado nesse estudo. 

 
Figura 6: Modelo simplificado do design da Teoria Fundamentada nos Dados 

 
Fonte: Ladeira (2015, p. 84) 

 
Dessa maneira, após a coleta por meio dos instrumentos metodológicos 

que serão utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo, os 

dados obtidos serão analisados de maneira sistemática até que a sua saturação 

teórica seja evidenciada. Por conseguinte, nesse processo, os dados começam 

a se repetir e informações novas e relevantes não emergem durante o processo 

de codificação. 

Consequentemente, a codificação está saturada quando nenhum novo 

elemento é encontrado e, também, quando o acréscimo de novas informações 

não é necessário, pois esse fato não altera a compreensão do fenômeno 

estudado (GASQUE, 2007). Assim, em concordância com Glaser e Strauss 
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(1967), a saturação teórica é definida como a constatação do momento de 

interromper a captação de informações originadas dos dados pertinentes à 

discussão das categorias conceituais em investigações qualitativas. 

 

2.6 Triangulação dos Dados 

 

Para Denzin e Lincoln (2006), a triangulação dos dados é considerada 

como uma combinação de metodologias diferentes para analisar o mesmo 

fenômeno, visando consolidar a elaboração de teorias sociais emergentes. Esse 

processo garante que um mesmo objeto de estudo seja enxergado por diversos 

ângulos por meio da análise de dados e da interpretação de resultados. 

A triangulação de dados utiliza diferentes fontes de dados, sem empregar 

métodos distintos; a triangulação de investigadores utiliza diferentes 

pesquisadores; a triangulação de teorias utiliza diferentes perspectivas teóricas 

para abordar os dados e a triangulação metodológica utiliza escalas diferentes 

ou formas distintas de obtenção de dados, bem como a sua combinação por 

meio de maneiras distintas de coleta de dados (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados desse estudo foram: dois 

questionários, um inicial e um final, que foram aplicados no início e no término 

do trabalho de campo; o registro das informações obtidas na realização dos 

blocos de atividades e o diário de campo do professor-pesquisador. A figura 7 

mostra a triangulação de dados utilizada nessa pesquisa para coleta e análise 

dos dados e a intepretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

 
Figura 7: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Nesse contexto, com a utilização da triangulação dos dados coletados 

nessa pesquisa buscou verificar a comparação e a convergência das 

informações obtidas nos instrumentos de coleta que compuseram a amostragem 

teórica desse estudo. Posteriormente, as informações contidas nesses dados 

foram confrontadas, analisadas e trianguladas por meio das codificações aberta 

e axial, que possibilitou a obtenção de uma resposta para a questão de 

investigação desse estudo. 

 

2.7 Confiabilidade dos Resultados 

 

A confiabilidade dos resultados desse estudo está diretamente 

relacionada à validação e à confiabilidade dos dados coletados (MILES; 

HUBERMAN, 1994). Dessa maneira, para que exista a homologação dessas 

informações são necessários os seguintes questionamentos: a) Os resultados 

encontrados nesse estudo fazem sentido? e b) Os resultados encontrados nesse 

estudo são confiáveis para os indivíduos estudados e para outros leitores? 

Então, o professor-pesquisador e o seu orientador verificaram as 

discrepâncias de codificação por meio da busca de soluções para resolvê-las por 

meio de discussões para negociar o consenso sobre essas codificações e 

categorizações com a troca constante de e-mails até que esse processo fosse 

consensuado entre ambas as partes. 

Em concordância com esse procedimento, nesse processo, do total de 

2110 codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados que 

foram utilizados nessa investigação, houve 1.905 codificações consensuadas e 

205 divergências encontradas nesse processo. 

Assim, a confiabilidade da análise dos dados e a interpretação dos 

resultados obtidos têm que ser garantida pela pesquisa. Sendo assim, foi 

utilizada a fórmula de consenso (MILES; HUBERMAN, 1994), que é dada por: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 =
1905

(1905 + 205)
=

1905

2110
= 90,3% 

 
Nesse direcionamento, de acordo com Miles e Huberman (1994), a 

confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para as questões 
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dos instrumentos de coleta de dados deve estar acima de 90%, que é o mínimo 

requerido como satisfatório para a sua obtenção. 

 

2.8 Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente, o professor-pesquisador realizou uma reunião com a escola 

na qual essa pesquisa foi realizada para apresentar os objetivos desse estudo 

para a direção dessa instituição de ensino. Posteriormente, o professor-

pesquisador obteve a autorização da Direção da Escola (Anexo I) para a 

realização do projeto dessa pesquisa que, posteriormente, foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UFOP, em 31/10/2019, sendo aprovado 

em 10/02/2020, sob CAAE No 24674919.7.0000.5150. 

Após a aprovação desse projeto pelo CEP, o professor-pesquisador 

contatou os 8 (oito) alunos e os seus pais e/ou responsáveis por meio do 

WhatsApp para acordar uma data específica para a entrega dos do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice I) Termo de Compromisso 

Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo II) para os pais e/ou responsáveis, bem como 

do questionário inicial para os alunos, que foi realizada em suas residências, em 

09 de julho de 2020. 

Em seguida, o professor-pesquisador marcou uma data para buscar os 

TALE, os TCLE e os questionários na residência dos alunos. Dessa maneira, o 

professor-pesquisador buscou os TALE assinados em 24 de julho de 2020, cujos 

alunos assentiram a sua participação e os TCLE assinados pelos pais e/ou 

responsáveis, autorizando a participação de seus filhos e filhas nessa pesquisa. 

Desse modo, esses alunos se tornaram os participantes desse estudo. 

De acordo com esse contexto, é necessário enfatizar que o professor-

pesquisador sempre adotou as normas de segura e higiene propostas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), como, por exemplo, o distanciamento 

físico de dois metros, a utilização de máscara e a higienização constante das 

mãos e dos materiais didáticos e pedagógicos que foram entregues 

presencialmente para os participantes desse estudo. 

O principal objetivo desses documentos foi informar para os pais e /ou 

responsáveis e para os alunos sobre os procedimentos e instrumentos que foram 

utilizados no trabalho de campo desse estudo, bem como apresentar as 
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informações de que os participantes poderiam desistir de sua participação nessa 

investigação, a qualquer momento, por vontade própria ou por meio de 

solicitação expressa dos pais e/ou responsáveis. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com 

relação à identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos 

por códigos que somente foram identificados pelo professor-pesquisador e por 

seu orientador. 

Com relação à condução do trabalho de campo desse estudo, é 

necessário destacar como os procedimentos metodológicos utilizados nessa 

investigação foram realizados, de acordo com os instrumentos de coleta de 

dados empregados nesse processo, como, por exemplo, os questionários inicial 

e final, os blocos de atividades do registro, documento e o diário de campo do 

professor-pesquisador. 

Continuando com a descrição desses procedimentos, o questionário 

inicial (Apêndice III) foi entregue para os 8 (oito) alunos antes da realização das 

atividades do registro documental que foram propostas para o trabalho de campo 

desse estudo, que foi adaptado em virtude da pandemia, haja vista que a escola 

não está realizando atividades presenciais em seu recinto. Dessa maneira, esse 

questionário propiciou o levantamento de dados relacionados com o sexo, a 

idade e o nível econômico dos participantes. 

Esse instrumento metodológico também propiciou a coleta de 

informações sobre como os participantes desse estudo se relacionam com as 

questões locais que envolvem o conhecimento matemático e geométrico e, 

também, sobre a importância das aulas de matemática e de seus conteúdos para 

a resolução dos problemas que enfrentam no cotidiano. Os participantes 

responderam as questões desse questionário de maneira individual, em suas 

residências, justificando as suas respostas para mais bem explicá-las. 

Nesse questionário, o professor-pesquisador também conduziu o 

levantamento de informações com relação às situações cotidianas vivenciadas 

pelos seus alunos e seus familiares em suas comunidades (rurais ou urbanas) a 

fim de buscar elementos de suas realidades para que pudesse desenvolver uma 

ação pedagógica que conectasse essas vivências com o saber/fazer matemático 

que é desenvolvido em salas de aula. 
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Após o recebimento do questionário inicial para preenchimento, entregues 

pelo professor-pesquisador em suas residências, alguns dos 8 (oito) 

participantes (3) tiveram dúvidas relacionadas com algumas questões desse 

instrumento de coleta de dados. Então, professor-pesquisador iniciou via 

whatsApp um processo de orientação e mediação para o esclarecimento das 

dúvidas desses participantes. 

Contudo, para uma melhor compreensão das atividades propostas nessa 

investigação, bem como sobre a utilização dos pressupostos de uma adaptação 

da Teoria Fundamentada nos Dados, o quadro 5 mostra uma breve descrição da 

aplicação dos instrumentos de coleta de dados que foram utilizados na 

realização do trabalho de campo desse estudo, que foi adaptado para o 

momento pandêmico que a humanidade está vivenciando. 

 
Quadro 5: Descrição dos instrumentos metodológicos utilizados na coleta de 

dados 
Atividade Data Objetivos 

Questionário Inicial 
09/07/2020 

a 
24/07/2020 

Conhecer os participantes da pesquisa. 
Traçar um perfil geral dos participantes para 
a obtenção de informações sobre o sexo, a 
idade e o nível econômico, bem como, a 
relação das situações vivenciadas pelos 
participantes e seus familiares com o 
conhecimento matemático estudado na 
escola. 

Bloco de Atividades 1: 
10/08/2020 

a 
15/09/2020 

Evidenciar o conhecimento matemático e as 
experiências vivenciadas pelos alunos no 
ambiente escolar e identificar a elaboração 
de etnomodelos éticos a partir de atividades 
relacionadas com o ambiente escolar e, 
também, com as situações cotidianas. 

Bloco de Atividades 2: 
16/09/2020 

a 
16/10/2020 

Identificar e privilegiar o conhecimento 
matemático adquirido localmente em suas 
comunidades, por meio de atividades 
cotidianas. 

Bloco de Atividades 3: 
19/10/2020 

a 
20/11/2020 

Relacionar o conhecimento matemático 
estudado na escola com as vivências e 
saberes de suas experiências cotidianas. 

Questionário Final 
20/11/2020 

a 
04/12/2020 

Analisar se os participantes perceberam a 

vinculação dos conteúdos matemáticos e 

geométricos propostos em sala de aula com 

aqueles utilizados em seu cotidiano. 

Diário de Campo 
09/07/2020 

a 
04/12/2020 

Registrar as informações obtidas durante a 
coleta de dados. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O questionário final (Apêndice IV) foi entregue para os alunos 

responderem após a realização dos blocos de atividades (Apêndice V, VI e VII) 

do registro documental propostas para a sala de aula. O principal objetivo desse 

questionário foi identificar se os alunos assimilaram os conteúdos matemáticos 

e geométricos, relacionando-os com as experiências vivenciadas em seu 

cotidiano e, também, se a Etnomodelagem contribuiu para o desenvolvimento 

desse processo, auxiliando os alunos no desenvolvimento de sua criticidade e 

reflexão. 

Nesse sentido, considerando a necessidade de melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática, é necessária uma atuação mais efetiva 

dos professores nos Ensinos Fundamental e Médio para que se possam almejar 

o desenvolvimento da cidadania a fim de que os alunos tenham condições para 

participarem ativamente do mercado de trabalho e, também, para iniciar, 

posteriormente, um curso superior (ALVES, 2014). 

A primeira iniciativa desse estudo estava relacionada com a implantação 

e a implementação da Etnomodelagem como uma ação pedagógica que visa 

transformar o ambiente tradicional de sala de aula em um espaço democrático 

de aprendizagem, no qual os alunos realizem experimentos e simulações com o 

objetivo de investigar e observar os padrões presentes em procedimentos e 

práticas matemáticas locais que, posteriormente, podem ser representados por 

meio da elaboração de etnomodelos. 

É importante ressaltar que os alunos da escola, na qual essa pesquisa foi 

conduzida, de uma maneira adaptada a esse período pandêmico, trazem 

informações de suas vivências na roça14 e, também, das comunidades rurais e 

urbanas. Essa riqueza de informações pode se transformar em dados a serem 

modelados por meio da utilização de etnomodelos, que tem como objetivo 

auxiliara os participantes na tomada de decisões conscientes. 

Essa abordagem visa discutir com os participantes dessa pesquisa sobre 

a otimização de determinados processos produtivos, como, por exemplo, a 

escolha adequada da lavoura que será plantada em uma estação específica do 

ano ou verificar se é mais rentável vender um suíno vivo ou os seus subprodutos, 

como, por exemplo, a carne. 

 
14Fazenda, sítio, plantação, lavoura. 
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Outro aspecto relevante a ser abordado nessa ação pedagógica está 

relacionado com a questão da mão de obra utilizada na venda de produtos, bem 

como o valor a ser acrescentado ao preço final dessas mercadorias ao se 

considerar as despesas utilizadas no desenvolvimento desse processo. 

Contudo, existe a necessidade destacar que a ação pedagógica dessa 

investigação busca valorizar o conhecimento matemático êmico (local) que 

emerge nesse contexto, bem como a sua conexão com outros sistemas de 

conhecimento matemáticos que interagem nesse ambiente, inclusive o escolar, 

por meio da abordagem dialógica (dinamismo cultural) da Etnomodelagem. 

Assim, por meio da ação pedagógica da Etnomodelagem, o professor-

pesquisador elaborou 03 (três) blocos de atividades (Apêndices V, VI e VII) 

contextualizadas para que o ambiente de sala de aula (presencial e/ou virtual) 

possa se transformar em um espaço de discussões e questionamentos 

relacionados com as situações-problema vivenciadas pelos alunos em seu 

cotidiano. 

Essa abordagem visa relacionar os conteúdos matemáticos e geométricos 

com o contexto sociocultural no qual os participantes estão inseridos, como, por 

exemplo, o próprio lar, a comunidade na qual residem e a comunidade escolar, 

bem como auxiliá-los a modelarem as situações-problema que enfrentam em 

sua vida diária. 

Essa ação pedagógica está relacionada com a conscientização desses 

participantes sobre o conhecimento matemático êmico desenvolvido nas tarefas 

diárias que estão presentes no cotidiano de suas famílias e que podem 

possibilitar o desenvolvimento de uma fundamentação teórica para a elaboração 

dos blocos de atividades propostos para esse estudo. 

Contudo, para que essa ação pedagógica fosse desenvolvida, existiu a 

necessidade do estabelecimento de um diálogo entre o espaço escolar 

(presencial e/ou virtual) e a comunidade dos alunos para possibilitar o 

compartilhamento de informações com o objetivo de relacionar o saber/fazer 

matemático do dia a dia com a matemática escolar. 

Assim, durante a realização das tarefas propostas nos blocos de 

atividades, o professor-pesquisador observou os participantes de acordo com a 

realização das atividades propostas, registrando as suas anotações 

detalhadamente em seu diário de campo (Apêndice VIII). 
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A observações foram realizadas a partir das dúvidas que surgiram durante 

a realizações das atividades propostas no trabalho de campo desse estudo, que 

foram enviadas por meio de mensagem de texto, foto e/ou áudio no aplicativo 

WhatsApp. Assim, com base nas dificuldades relatadas pelos participantes, o 

professor- pesquisador iniciava uma conversa, também, por mensagem de texto, 

indagando-os sobre uma explicação mais clara para as situações-problema 

propostas. Essas observações foram registradas no diário de campo do 

professor-pesquisador. 

Esse procedimento metodológico auxiliou o professor-pesquisador na 

coleta de dados qualitativos, no processo analítico desses dados para a sua 

apresentação e organização, bem como no processo interpretativo das 

informações relacionadas com os resultados que foram obtidos nesse estudo. 

Para a realização dos 3 (três) blocos de atividades propostos no registro 

documental (Apêndices V, VI e VII) desse estudo, os alunos resolveram as 

situações-problema propostas nos blocos de atividades, individualmente, em 

suas residências, com o auxílio do professor-pesquisador para esclarecimento 

de dúvidas por meio do aplicativo WhatsApp. 

Essas atividades estavam relacionadas com os conteúdos matemáticos e 

geométricos que foram estudados, como, por exemplo, cálculo de áreas de 

figuras geométricas planas, relação entre unidades de medidas de área, ângulos 

internos e externos de um triângulo, semelhança de triângulos, razão e 

proporção, construção de gráficos no plano cartesiano e conceitos de função. 

O Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético) 

está relacionado com a elaboração e a interpretação de etnomodelos éticos 

pelos participantes. O principal objetivo desse bloco é privilegiar o conhecimento 

matemático numa perspectiva escolar. Nesse bloco, os participantes elaboraram 

os etnomodelos éticos a partir de atividades relacionadas com o ambiente 

escolar e, também, com as situações cotidianas observadas externamente. 

O Bloco de Atividades 2: Privilegiando o Conhecimento Extraescolar 

(Êmico) está relacionado com a elaboração e a interpretação de etnomodelos 

êmicos (locais) pelos participantes. O principal objetivo desse bloco é privilegiar 

o conhecimento matemático adquirido localmente pelos participantes numa 

perspectiva sociocultural. 
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Nesse bloco de atividades, os participantes entraram em contato com os 

saberes e fazeres matemáticos locais, que tem como objetivo identificar uma 

interpretação do conhecimento matemático êmico, que é desenvolvido 

localmente por meio de atividades cotidianas, como, por exemplo, a: 

a) Delimitação de área para a criação de animais. 

b) Construção de canteiros para a plantação de hortaliças. 

c) Engorda de animais para o abate. 

d) Comercialização e/ou o consumo dos subprodutos desses animais 

como, por exemplo, a carne. 

e) Relação entre as grandezas matemáticas na fabricação de cachaça. 

Esse bloco possibilitou o contato dos participantes com o saber/fazer 

matemático êmico de sua comunidade, buscando valorizá-lo. Essa abordagem 

teve como objetivo direcionar o olhar dos participantes para a sua própria 

comunidade e para os afazeres desenvolvidos pelos seus familiares. 

O Bloco de Atividades 3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico 

(Dinamismo Cultural) está relacionado com a interação dialógica dos 

participantes desse estudo com os conhecimentos locais (êmico) e escolares 

(ético) por meio da realização de experiências matemáticas locais e acadêmicas. 

Nesse bloco de atividades, o processo de construção do conhecimento 

matemático foi realizado por meio de uma relação dialógica entre os 

conhecimentos êmico e ético, possibilitando uma visão holística do 

conhecimento matemático para elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Finalizando, o registro dessas observações foi realizado por meio das 

dúvidas que eram enviadas pelos participantes no WhatsApp via mensagens de 

texto, fotos e/ou áudios. Em seguida, as observações realizadas durante o envio 

e a discussão das atividades matemáticas curriculares propostas nesse estudo 

foram anotadas no diário de campo do professor-pesquisador. Destaca-se que 

o professor-pesquisador também transcreveu as gravações do WhatsApp após 

os contatos dos participantes sobre a realização dessas atividades. 

É importante ressaltar que, em virtude da pandemia, conforme os 

participantes respondiam, em suas casas, as questões dos questionários e dos 

blocos de atividades, várias dúvidas surgiram, sendo necessários 

esclarecimentos para a finalização dessas atividades de coleta de dados. Então, 

o professor-pesquisador utilizou o aplicativo WhatsApp, como um canal de 
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comunicação, para os esclarecimentos necessários das dúvidas junto aos 

participantes. 

De acordo com esses procedimentos, os participantes enviaram uma foto 

da questão juntamente com um áudio e/ou uma mensagem, explicitando as suas 

dúvidas. Posteriormente, o professor-pesquisador retornava os esclarecimentos 

com uma orientação escrita no WhatsApp sobre essas dúvidas. Em seguida, 

esse profissional salvava registro documental dessas comunicações para a 

posterior transcrição desses contatos, bem como para o registro de suas 

observações em seu diário de campo. 

 

2.9 Coleta de Dados e Instrumentos 

 

Como descrito anteriormente, nessa pesquisa foi utilizada a triangulação 

de dados, sendo assim, houve a necessidade de que o professor-pesquisador 

considerasse diferentes instrumentos e métodos de coleta, pois foi importante a 

verificação da convergência de informações e, consequentemente, a validação 

dos dados coletados e analisados, bem como a confiabilidade na interpretação 

dos resultados que foram obtidos nesse estudo. 

Nesse direcionamento, Denzin e Lincoln (2006) afirmam que o “uso de 

múltiplos métodos, ou da triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma 

compreensão em profundidade do fenômeno em questão” (p.19). Desse modo, 

nesse estudo foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 

a) Questionários: inicial e final. 

b) Blocos de atividades do registro documental. 

c) Diário de campo do professor- pesquisador. 

Os dados obtidos por meio desses instrumentos de coleta têm como 

objetivo auxiliar o professor-pesquisador na obtenção da resposta para a 

seguinte questão de investigação: 

 
Como a Etnomodelagem, por meio de sua abordagem dialógica, 

pode auxiliar no desenvolvimento da relação entre o conhecimento 

matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a 

Matemática escolar? 
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Os instrumentos utilizados nessa pesquisa são brevemente descritos a 

seguir, a fim enfatizar a direção tomada pelo professor-pesquisador durante a 

condução desse estudo. 

 

2.9.1 Questionários: Inicial e Final 

 

A utilização de questionários nessa pesquisa tem por finalidade adquirir 

informações acerca dos alunos a serem pesquisados, visando determinar as 

principais características desse grupo. Além disso, esse instrumento de coleta é 

uma técnica flexível capaz de obter dados qualitativos e também quantitativos 

(SAPSFORD, 2006 apud ROSA, 2010). 

De acordo com Oliveira (2016), o “questionário pode ser definido como 

uma técnica para obter informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, 

situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador deseja 

registrar para atender os objetivos de seu estudo” (p.83). 

Assim, nessa pesquisa serão utilizados dois questionários, um inicial 

(Apêndice III) e um final (Apêndice IV). O principal objetivo da aplicação do 

questionário inicial é caracterizar o grupo de alunos ao traçar um perfil individual 

desses participantes com relação ao contexto social, cultural, escolar e 

econômico no qual estão inseridos e, também, averiguar a proximidade desses 

indivíduos com a matemática tanto no ambiente escolar quanto nas 

comunidades em que vivem. 

Por outro lado, o questionário final possui um caráter verificador, pois será 

aplicado após a realização dos blocos de atividades. Esse instrumento tem como 

principal objetivo identificar se os participantes dessa pesquisa puderam vincular 

os conteúdos matemáticos e geométricos estudados na escola com aqueles 

vivenciados no dia a dia das comunidades em que residem. 

Para a elaboração dos questionários foram utilizadas questões abertas, 

fechadas e mistas. As questões abertas oferecem aos participantes da pesquisa 

uma maior autonomia para responder os questionamentos apresentados, 

tornando as respostas mais aprofundadas em termos de informações, apesar de 

exigirem mais empenho para serem respondidas, codificadas, analisadas, 

possibilitando aos pesquisadores uma amplitude maior para o entendimento das 

informações contidas nas respostas dadas (FINK,1995 apud ROSA, 2011). 
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Em contrapartida, as questões fechadas foram escolhidas porque são 

simples de serem respondidas e codificadas, favorecendo a organização e a 

análise dos dados coletados (SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 2003). Com 

relação às questões mistas, Rosa (2010) afirma que essas questões são 

compostas por questões abertas e fechadas simultaneamente. 

 

2.9.2 Blocos de Atividades 

 

Os registros documentais assumem um papel importante dentro da 

pesquisa, pois possibilitam a elaboração de questionamentos significativos, 

visando trazer para a pesquisa as informações importantes que podem auxiliar 

os pesquisadores na tomada de decisões metodológicas. Assim, qualquer 

informação escrita, objeto ou fato registrado materialmente pode ser utilizado 

como registro em investigações (ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, serão utilizados três blocos de atividades para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, com o intuito de elaborar um registro 

documental produzido pelos participantes dessa investigação com o objetivo de 

verificar quais conhecimentos matemáticos podem estar relacionados com o 

desenvolvimento da etnomodelagem no ambiente escolar. 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos blocos de atividades que 

foram elaborados para a condução do trabalho dessa pesquisa. 

 
a) Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético) 

As atividades desse bloco estão relacionadas com a matemática 

escolar proposta pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 

contida nos livros didáticos utilizados nas escolas do território nacional. 

Esse bloco de atividade enfatiza o conhecimento e as experiências 

vivenciadas pelos alunos no ambiente escolar (presencial e/ou virtual). 

 
b) Bloco de Atividades 2: Privilegiando o Conhecimento Extraescolar 

(Êmico) 

As atividades apresentadas neste bloco estão relacionadas com a 

matemática vivenciada no cotidiano dos participantes da pesquisa, ou 

seja, atividades extras curriculares elaboradas de acordo com as 
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experiências do dia a dia dos participantes nas respectivas 

comunidades onde moram.  

 
c) Bloco de Atividades 3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico 

(Dinamismo Cultural) 

As atividades apresentadas nesse bloco buscam um diálogo entre a 

matemática escolar e o fazer matemático do cotidiano dos 

participantes, pois procura conectar a experiência adquirida em suas 

comunidades difundidas por gerações com a experiência vivenciada 

na escola. 

 
A coleta de dados realizada nos blocos de atividades foi uma etapa 

relevante dessa investigação, pois possibilitou que o professor-pesquisador 

verificasse o desenvolvimento do raciocínio lógico dos participantes. Dessa 

maneira, as atividades propostas nesses blocos auxiliaram o professor-

pesquisador na verificação sobre como os participantes agem e como se 

comportam com relação à conexão entre os conhecimentos matemáticos 

advindos das comunidades rurais e urbanas com aqueles estudados no contexto 

escolar (presencial e/ou virtual). 

 

2.9.3 Diário de campo do professor-pesquisador 

 

Para Silva (2013), a observação é um dos momentos mais relevantes das 

pesquisas, pois depende de uma série de cuidados dos pesquisadores com o 

objeto a ser observado, com o ambiente e, também, sobre como o fenômeno a 

ser observado é desencadeado e em que momento isso acontece. 

Assim, a “observação constitui o principal modo de contatar o real, a forma 

de se situar, se orientar e perceber o outro, se auto reconhecer e de como emitir 

conhecimento sobre tudo o que compõe o mundo material e o das ideias” 

(SILVA, 2013, p. 413). Por conseguinte, o diário de campo do professor-

pesquisador contém informações sobre as observações realizadas durante o 

processo de coleta de dados (BARANETT, 2002). 

Outro ponto relevante acerca da observação é que os olhares para um 

determinado fenômeno podem ser influenciados pela formação cultural dos 
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pesquisadores e, também, por sua história de vida, pois esses profissionais 

podem observar o mesmo fenômeno e interpretá-lo de maneiras diversas e 

diferentes. Nesse direcionamento, Lüdke (1986) afirma que ao: 

(...) olhar para um mesmo objeto ou situação, duas pessoas 
enxerguem diferentes coisas. O que cada pessoa seleciona para 
"ver" depende muito de sua história pessoal e principalmente de 
sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação de cada 
pessoa, o grupo social a que pertence, suas aptidões e 
predileções fazem com que sua atenção se concentre em 
determinados aspectos da realidade, desviando-se de outros (p. 
25). 

 
Dessa maneira, as observações de um determinado fenômeno devem ser 

cuidadosamente preparadas, tendo-as claramente delimitadas de acordo com o 

planejamento proposto para que ocorram sistematicamente durante a condução 

do trabalho de campo de uma determinada pesquisa que, no caso desse estudo, 

foi adaptado para o momento pandêmico que o mundo está vivenciando. 

 

2.10  Análise dos Dados e Interpretação de Resultados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da observação das respostas 

dadas para os blocos de atividades e questionários (inicial e final) propostas para 

a condução do trabalho de campo desse estudo, bem como por meio da 

participação dos participantes na interação realizada via whatsApp. Ressalta-se 

que essas observações foram anotadas no diário de campo do professor-

pesquisador para a posterior análise dos dados e interpretação dos resultados 

obtidos durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

De acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, o 

conjunto dos dados que compuseram a amostragem teórica desse estudo foi 

coletado durante a sua condução, sendo transcritos posteriormente para facilitar 

a sua análise. Em seguida, esses dados foram codificados com a utilização de 

códigos preliminares por meio das codificações aberta e axial para a elaboração 

de categorias conceituais que possibilitaram a interpretação dos resultados 

obtidos nesse estudo. 

A triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta e a fórmula 

do consenso foram utilizadas para auxiliar o professor-pesquisador no 

entendimento da problemática desse estudo, pois objetivou a promoção de uma 
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credibilidade, validade e confiabilidade mais consistentes para os resultados que 

foram obtidos nessa pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS COM A UTILIZAÇÃO DAS 

CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar o resultado da análise dos 

dados coletados nos questionários inicial e final, bem como nos 3 (três) blocos 

de atividades propostos no registro documental, que foram realizados durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo, visando buscar uma resposta 

para a questão de investigação: 

 
Como a Etnomodelagem, por meio de sua abordagem dialógica, 

pode auxiliar no desenvolvimento da relação entre o conhecimento 

matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a 

Matemática escolar? 

 
Para o desenvolvimento desses procedimentos metodológicos foi 

necessário transcrever, codificar e analisar as respostas dadas pelos 

participantes para os questionários e para os blocos de atividades propostos 

nesses documentos, bem como utilizar os registros elaborados pelo professor-

pesquisador com relação às observações das atividades registradas em seu 

diário de campo. 

 

3.1  Processo Analítico dos Dados 

 

A amostragem teórica foi utilizada para analisar os dados coletados nos 

diversos instrumentos de coleta. Então, após o levantamento inicial desses 

dados, os procedimentos de codificação e categorização foram iniciados de 

maneira sistemática e simultânea até o momento em que a saturação teórica 

fosse verificada, pois informações relevantes não foram identificadas porque 

ocorreu a repetição de códigos preliminares (GASQUE, 2007). 

O processo codificatório pode ser realizado linha-a-linha, frase a frase, 

parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página por página. Contudo, destaca-
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se que, quanto menor for a unidade de análise adotada, como, por exemplo, um 

fragmento dessa linha, as categorias conceituais identificadas, melhor 

representam a problemática estudada (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Nesse estudo, os códigos gerados no processo analítico foram: a) os 

códigos preliminares auxiliaram o professor-pesquisador na conceituação da 

substância empírica da pesquisa e os b) conceitos que também o assessoraram 

o professor-pesquisador a mover-se da estrutura descritiva da problemática 

desse estudo para uma alicerce teórico-metodológico com a elaboração de 

categorias conceituais (GLASER, 1978). 

Por conseguinte, o processo analítico dos dados foi iniciado por meio da 

Codificação Aberta para que as informações identificadas fossem examinadas 

cuidadosamente e verificadas linha a linha. Essa codificação consistiu a primeira 

etapa desse processo analítico, sendo realizada manualmente pelo professor-

pesquisador mediante leituras e anotação das informações constantes nos 

instrumentos de coleta que compuseram a amostragem teórica dessa pesquisa. 

Esse processo de leitura dos dados possibilitou que o professor-

pesquisador examinasse, refletisse, comparasse e conceituasse os códigos 

preliminares determinados nessa codificação. O quadro 6 mostra um exemplo 

de codificação aberta utilizada para a determinação dos códigos preliminares 

desse estudo. 

 
Quadro 6: Exemplo de códigos preliminares identificados na codificação aberta 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

A sua família planta algum tipo de hortaliças para 
consumo familiar? 
Não, porque a área de casa é inteiramente de cimento 
(1). Moramos em apartamento (2). Não há local para o 
plantio [horta] (1). Couve, cebolinha, alface, mostarda e 
taioba (3). Variadas [hortaliças] (3). Não temos horta 
ainda (4). Eles [familiares] plantam em uma pequena 
horta (1). Agrião, salsinha e tomate (3). 
Sua família planta algum tipo de hortaliças para ser 
vendido? 
Não há necessidade [de plantar] (1). A horta é pequena 
(5). Compramos [hortaliças] (6). Somente pra consumo 
(6). Não há local para o plantio (1). 

(1) Conhecimento 
familiar 
(2) Reconhecimento de 
ambientes 
(3) Tipos de hortaliça 
para consumo familiar 
(4) Transcendência 
familiar 
(5) Relação da 
Matemática com o 
cotidiano 
(6) Sobrevivência 
familiar 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com esse processo analítico, nesse estudo, a codificação 

axial foi iniciada por meio do desenvolvimento de uma análise detalhada dos 
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códigos preliminares identificados durante a realização da codificação aberta. 

Nessa fase analítica, os dados foram agrupados e reagrupados, pois o professor-

pesquisador buscou relacionar os códigos preliminares com as categorias 

conceituais. 

Esse processo codificatório possibilitou que o professor-pesquisador 

pudesse abstrai dos dados as informações relevantes sobre o fenômeno 

estudado nessa investigação (GLASER, 1978). O quadro 7 mostra um exemplo 

da codificação axial utilizada nesse estudo para a determinação das categorias 

conceituais. 

 
Quadro 7: Exemplo de categorias conceituais identificadas na codificação axial 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(2) Reconhecimento de ambientes 
(3) Tipos de hortaliça para consumo 
familiar 
(4) Transcendência familiar 
(6) Sobrevivência familiar 

Conhecimento Extraescolar (Êmico) 

(5) Relação da Matemática com o 
cotidiano 

Conhecimento Dialógico (Dinamismo 
Cultural 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Ressalta-se que o principal objetivo dessa etapa foi reorganizar os 

códigos preliminares em um nível maior de abstração por meio da codificação 

axial (STRAUSS; CORBIN, 1990). Assim, os processos de coleta e de análise 

dos dados ocorreram simultaneamente durante todas as etapas da condução 

desse estudo. Nesse contexto, apresenta-se a análise dos dados coletados nos 

instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo: 

questionários (inicial e final) e os blocos de atividades do registro documental. 

 

3.2 Análise e Apresentação dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O questionário inicial foi um instrumento de coleta utilizado para a 

obtenção de dados necessários para traçar um perfil geral dos participantes, bem 

como para identificar os saberes e fazeres matemáticos no cotidiano dos 

participantes desse estudo. Contudo, em virtude da pandemia e do trabalho 

remoto da escola, os participantes responderam o questionário inicial em suas 
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casas, no período de 16/07/2020 à 31/07/2020, antes da realização dos blocos 

de atividades proposto no registro documento dessa pesquisa. 

É importante destacar que esses participantes aceitaram participar da 

pesquisa ao assinarem o TALE, bem como foram devidamente autorizados por 

seus pais por meio da assinatura no TCLE. Após a coleta das assinaturas, o 

professor-pesquisador e o seu orientador decidiram codificar os participantes de 

acordo com o seu gênero e por números pares e ímpares. 

Nesse sentido, o nome dos participantes foi substituído por um código 

alfanumérico, que foi determinado aleatoriamente, portanto, a numeração das 

listas de chamada e matrícula não foram utilizadas nesse processo codificatório. 

A análise dos dados do questionário inicial mostra que 8 (oito) 

participantes desse estudo responderam esse instrumento de coleta de dados. 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que, no decorrer do preenchimento desse questionário, alguns 

participantes tiveram dúvidas sobre algumas questões desse instrumento. 

Para minimizar essas dificuldades, o professor–pesquisador orientou os 

participantes desse estudo, via mensagens enviadas pelo whatsApp, sobre os 

seus questionamentos. Ressalta-se que a coleta de dados relacionadas com o 

trabalho de campo ocorreu durante o período de pandemia Covid-19, quando as 

escolas se encontravam fechadas e os alunos em isolamento social devido ao 

avanço constante da contaminação pelo coronavírus. 

É necessário destacar que as questões de 1 a 7 foram analisadas no 

Capítulo II dessa dissertação, pois estavam relacionadas com a caracterização 

dos participantes desse estudo. Por conseguinte, nesse capítulo, o professor-

pesquisador analisou as questões de 8 a 22a desse instrumento de coleta de 

dados para averiguar a sua proximidade com o conhecimento matemático 

desenvolvidos no ambiente escolar e nas comunidades escolares em que estão 

inseridos. 

Desse modo, a análise das respostas dadas para a questão 8: A sua 

família planta algum tipo de hortaliças para consumo familiar? Sim. Explique. 

Quais? Não. Explique, mostra que a família de 4 (quatro) participantes não 

plantam nenhum tipo de hortaliça para consumo próprio. Por exemplo, o 

participante M1 respondeu que “não temos horta ainda”. Dessa maneira, a 

participante F4 respondeu que “não, porque a área de casa é inteiramente de 
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cimento”, a participante F8 justificou que “não planto hortaliças, pois moro em 

apartamento” enquanto a participante F12 afirmou que “não há local para o 

plantio em minha casa”. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes responderam que as suas famílias 

plantam hortaliças em suas casas. Por exemplo, o participante M3 respondeu 

que essas plantações são “variadas”, contudo, não justificou a sua resposta 

enquanto os participantes F6 e F2 responderam essa questão de modo similar. 

Nesse direcionamento, a participante F6 comentou que “Eles [família] plantam 

uma horta”, sendo que as hortaliças são “couve, alface e etc.” enquanto a 

participante F10 respondeu que os seus pais têm uma “horta”, na qual plantam 

hortaliças como “couve, alface, mostarda e taioba”. 

As respostas dadas para a questão 9: Se você respondeu SIM nas 

questões anteriores, então, responda: Como são plantadas as hortaliças que sua 

família consome?, estão associadas com os participantes que afirmaram que 

plantam hortaliças para o consumo familiar. Essas respostas mostram que, das 

famílias dos 4 (quatro) participantes que plantam hortaliças para o próprio 

consumo, 3 (três) participantes responderam que as hortaliças são plantadas em 

canteiros retangulares enquanto 1 (uma) participante, F10, respondeu que esses 

produtos sãos plantados em “canteiros sem formatos definidos”. 

A análise das respostas dadas para a questão 10: Sua família planta 

algum tipo de hortaliças para ser vendido? (   ) Sim. Explique. Quais. (  .) Não. 

Explique, mostra que a família dos 6 (seis) participantes não vendem as 

hortaliças que plantam. Por outro lado, 2 (dois) participantes não a responderam. 

Por exemplo, para os participantes que responderam positivamente essa 

questão, a participante F6 afirmou que “não há necessidade” de vender 

hortaliças enquanto o participante M3 respondeu que a “horta é pequena e não 

é necessário”. Nesse sentido, as anotações registradas no diário de campo do 

professor-pesquisador mostram que a produção de hortaliças das famílias 

desses participantes é destinada somente ao consumo próprio. 

Com relação à criação de animais para o consumo, o professor-

pesquisador propôs a questão 11: Sua família cria algum animal para ser 

utilizado no consumo da família ou para ser vendido e aumentado a renda 

familiar? ( ) Sim. Explique. Quais? (.) Não. Explique. As respostas para essa 

questão mostram que as famílias de 3 (três) participantes criam animais para o 
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consumo ou para ser vendido. Assim, a participante F6 respondeu que “eles 

[familiares] tratam e cuidam dos animais”, como, por exemplo, “porcos e as 

galinhas”. 

Nesse direcionamento, a participante F10 explicou que a criação de 

animais de sua família, como, por exemplo, “galinhas” é “para o consumo 

[próprio] e às vezes vendida” enquanto o participante M3 mencionou que os seus 

familiares criam “bois, galinhas e porcos”. Por outro lado, 5 (cinco) participantes 

responderam que as suas famílias não criam animais para venda e nem para 

serem consumidos, pois não tem espaço, residem em apartamento e somente 

possuem animais domésticos. 

As respostas dadas para a questão 12: Se você respondeu SIM nas 

questões anteriores, então, responda: Você acha que é importante plantar 

hortaliças e criar animais para consumo familiar?”, mostram que 3 (três) 

participantes associaram a criação de animais e o plantio de hortaliças com uma 

alimentação saudável. 

Por exemplo, os participantes M3 e F6 responderam essa questão de 

modo semelhante. Nesse sentido, o participante M3 comentou que esses 

“alimentos que não possuem agrotóxicos” enquanto a participante F10 afirmou 

que o “cultivo de hortaliças em casa é mais saudável”. Por outro lado, 5 (cinco) 

participantes não responderam essa questão. 

Com relação à Matemática, a análise das respostas dada para a questão 

13: Você gosta de estudar Matemática? Sim (   ). Não (   ). Explique a sua 

resposta, mostra que os 8 (oito) participantes concordaram com essa asserção. 

Por exemplo, 1 (uma) participante, F8, respondeu que a Matemática “é uma 

ciência exata”. 

Contudo, 7 (sete) participantes focaram em mostrar a sua relação com 

essa disciplina e com alguns de seus conteúdos. Por exemplo, a participante F4 

afirmou que “gosto de algumas matérias, mas a favorita são equações por que 

relaxam. Matemática é bem legal na maioria das vezes”. 

Similarmente, a participante F6 respondeu que a “matemática está no 

nosso dia a dia”, o participante M1 comentou que essa disciplina “é divertida e 

desafiadora ao mesmo tempo” enquanto o participante M3 afirmou que esse 

campo do conhecimento é “fácil e também tudo tem a matemática envolvida” 
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enquanto a participante F2 comentou que a “matemática é importante para a 

vida das pessoas”. 

Com relação à comparação da Matemática com outras disciplinas 

estudadas na escola, a participante F12 destacou que o “estudo de cálculos 

matemáticos são mais fácies para mim do que por exemplo a língua portuguesa” 

enquanto a participante F10 comentou sobre os vários caminhos que se pode 

percorrer para resolver um problema ao responder que a “matemática tem vários 

caminhos de resolução de problemas para se chegar a um resultado”. 

A fim de compreender sobre os conteúdos matemáticos que os 

participantes desse estudo preferem, o professor-pesquisador elaborou a 

questão 14: Especifique os conteúdos da disciplina Matemática que você mais 

gosta de estudar. Explique a sua resposta. Desse modo, o quadro 8 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para esse estudo, bem com as suas 

justificativas. 

 
Quadro 8: Conteúdos matemáticos que os participantes mais gostam de 

estudar 
Participantes Respostas Justificativa 

F2 Sistema de equações, volume, 
área e teorema de Pitágoras. 

Não justificou. 

F4 Equações e Pitágoras. Porque me relaxam e são mais 
fáceis de resolver. 

F6 Equação do 2º grau e regra de 
três. 

Eu acho fácil e interessante. 

F8 Trigonometria. Porque as formas trabalhadas nos 
triângulos são divertidas. 

F10 Álgebra. Gosto de descobrir o valor do x. 

F12 Equações. Porque gosto de um desafio. 

M1 Equações, regra de três, 
multiplicações.  

Porque são conteúdos onde tenho 
maior entendimento. 

M3 Problemas. Eles induzem a pensar. 
Fonte: Arquivo pessoal da professor-pesquisador 

 
Continuando a análise desse questionário, as respostas dadas para a 

questão 15: Explique se você tem facilidade para resolver problemas 

matemáticos, mostram que os 6 (seis) participantes foram cautelosos para 

responder essa questão. Por exemplo, a participante F6 e F2 responderam essa 

questão de modo similar. Por exemplo, a participante F6 afirmou que “ Sim e 

não, pois depende da atividade”. 
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De modo semelhante, os participantes F12 e F4 responderam essa 

questão de maneira semelhante. Por exemplo, a participante F12 comentou que 

“em determinados momentos sim, por que depende muito do conteúdo 

[matemático] envolvido”. Contudo, 1 (uma) participante respondeu essa questão 

afirmativamente, mas não a justificou. Por outro lado, 1 (um) participante 

respondeu essa questão negativamente. 

As respostas dadas para a questão 16: Explique quais os conhecimentos 

matemáticos que você e/ou a sua família utilizam para realizar a plantação de 

hortaliças?, mostram que 1 (uma) participante, F8, respondeu que “não 

plantamos nada” enquanto 4 (quatro) participantes não responderam essa 

questão. Por outro lado, 3 (três) participantes, F6, M3 e F10, responderam essa 

questão de modo semelhante. 

Por exemplo, o participante M3 afirmou que “para fazer a fileira antes 

estima-se quantos alimentos serão plantados ali” enquanto a participante F10 

afirmou que esse conhecimento matemático é utilizado para as “medidas de terra 

e de esterco para o cultivo”.  

Com relação aos conhecimentos matemáticos utilizados no dia a dia, as 

respostas dadas para a questão 17: Em sua opinião é possível encontrar 

conteúdos matemáticos nas atividades práticas que você e a sua família realizam 

no cotidiano? (   ) Sim. Quais? Explique. (   ) Não. Explique, mostram que os 8 

(oito) participantes desse estudo responderam essa questão afirmativamente, 

justificando as suas respostas. O quadro 9 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão. 

 
Quadro 9: Respostas dadas pelos participantes sobre os conteúdos 

matemáticos encontrados nas atividades práticas realizadas no cotidiano 
Participantes Justificativas 

F2 As medidas de ingredientes para uma receita. 

F4 Na faxina, em compras, na cozinha e no dinheiro que tem números. 

F6 No horário e na hora de preparar os alimentos porque medimos. 

F8 Ao preparar uma alimentação. Preciso saber a porção certa para 
ficar gostoso. 

F10 A quantidade de líquido, a temperatura. A matemática é usada em 
tudo no cotidiano. 

F12 Matemática financeira, em quantidades e fração. No trabalho 
autônomo da minha mãe, os conteúdos facilitam. 

M1 O pagamento de produtos, os pontos em brincadeiras. A 
matemática é um recurso que usamos sempre. 

M3 Todas, quantas vezes você come, a quantidade de ração, etc. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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As respostas dadas para a questão 18: A Matemática aprendida na escola 

te ajuda de alguma forma na criação de animais? (...) Sim. Quais? Explique. (   ) 

Não. Explique, mostram que 5 (cinco) participantes perceberam a presença do 

conhecimento matemático na criação de animais. Por exemplo, a participante F4 

respondeu que o conhecimento matemático pode ser utilizado na “compra, nos 

gastos, na compra de ração, na quantidade de animais e gastos”. 

Nesse ponto de vista, os participantes F6 e M3 responderam essa questão 

de modo semelhante. Por exemplo, comentou que esse conhecimento pode ser 

empregado “na hora de ser vendido e na alimentação. Por que precisamos 

calcular quantas arroubas esse animal tem” enquanto 1 (uma) participante, F8, 

respondeu negativamente essa questão, explicando que “eu não crio animais”. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes não responderam essa questão  

No entanto, a análise das respostas dadas para a questão 19: Em sua 

opinião, o conhecimento matemático pode ser utilizado em plantações? Sim (   ). 

Explique a sua resposta. Não (   ). Explique a sua resposta, mostra que os 8 

(oito) participantes perceberam que a Matemática pode ser utilizada nas 

plantações. Por exemplo, os participantes F12 e M3 responderam essa questão 

de modo similar. Por exemplo a participante F12 afirmou que esse conhecimento 

pode ser empregado na “criação de canteiros [porque] precisa das medidas” 

Similarmente, a participante F4 respondeu que o conhecimento 

matemático pode ser aplicado para verificar a “renda, quantidade, terreno”, a 

participante F8 respondeu que a Matemática pode ser aplicada para “adubar e 

aguar” enquanto a participante F10 afirmou que esse conhecimento pode ser 

utilizado para estipular “quantidades de terra e no esterco”. 

Nesse contexto, o participante M1 respondeu que esse conhecimento é 

empregado para determinar “medidas de terreno e quilos de sementes”, a 

participante F6 foi mais genérica em sua resposta ao afirmar que a “Matemática 

está em todo lugar” enquanto a participante F2 comentou que esse 

conhecimento “ajuda de diversas formas o agricultor a saber sobre seu plantio”. 

As respostas dadas para a questão 20: Um terreno tem 400 metros 

quadrados. Uma plantação de eucalipto ocupa 3/5 desse terreno. Quantos 

metros quadrados sobraram do terreno? Explique como você resolveu esse 

problema, mostram 4(quatro) participantes resolveram essa situação-problema 
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corretamente. Por exemplo, a figura 8 mostra a resolução dessa questão pela 

participante F2, bem como a sua justificativa. 

 
Figura 8: Resolução da questão 20 pela participante F2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A figura 9 mostra a resolução da questão 20 pelo participante M3, bem 

como a justificativa dada para essa questão. 

 
Figura 9: Resolução da questão 20 pelo participante M3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A figura 10 mostra a resolução dessa questão pela participante F4, bem 

como a sua justificativa. 

 
Figura 10: Resolução da questão 20 pela participante F4 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A figura 11 mostra a resolução dessa questão pela participante F8, bem 

como a sua justificativa. 

 
Figura 11: Resolução da questão 20 pela participante F8 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 3 (três) participantes resolveram essa situação-problema de 

maneira incompleta. Os gráficos 12, 13 e 14 mostram a resolução dessa questão  

pelos participantes F12, F6 e M1.De modo semelhante às resoluções anteriores, 

a figura 12 mostra a resolução dessa questão pela participante F12, bem como 

a sua justificativa. 

 
Figura 12: Resolução da questão 20 pela participante F12 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 13: Resolução da questão 20 pela participante F6 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Seguindo esse raciocínio, a figura 12 mostra a resolução dessa questão 

pela participante F12, bem como a sua justificativa. A figura 14 mostra a 

resolução dessa questão pelo participante M1, bem com a sua justificativa. 
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Figura 14: Resolução da questão 20 pelo participante M1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 1 (uma) participante respondeu erroneamente essa 

questão. Por exemplo, a figura 15 mostra a resolução dessa questão pela 

participante F10, bem como a sua justificativa. 

 
Figura 15: Resolução da questão 20 pela participante F10 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 21: 

Qual é conteúdo matemático estudado na escola que você usou para resolver o 

problema acima?, mostram que os 8 (oito) participantes responderam que 

utilizaram adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, regra de três, cálculo 

de área e cálculo com fração. O quadro 10 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 

 
Quadro 10: Conteúdos matemáticos utilizados pelos participantes para a 

resolução da questão 20 
Participantes Conteúdos matemáticos 

F2 Divisão, multiplicação e subtração. 

F4 Cálculo de área, multiplicação, divisão, adição e subtração. 

F6 Regra de três. 

F8 Fração, divisão e soma. 

F10 Divisão e subtração. 

F12 Cálculo com fração. 

M1 Multiplicação, divisão e fração. 

M3 Problemas e contas 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Com relação à questão 22: O problema da questão 19 está relacionado 

com algum outro problema encontrado por sua família nos afazeres do dia a dia? 

As respostas dadas para essa questão mostram que 2 (dois) participantes a 

responderam afirmativamente. Por exemplo, a participante F10 afirmou que “às 

vezes quer plantar em uma parte do terreno e quer calcular” e F12 apenas 

respondeu “Sim”. Por outro lado, 6 (seis) participantes responderam essa 

questão negativamente, mas não justificaram as suas respostas. 

A análise das respostas dadas para a questão 23: Um criador de bovinos 

comprou 30 bois para engorda e depois para o abate. Com essa compra, ele 

precisou cercar uma nova área de terra (manga15, pasto) para confinar os 

bovinos. Qual é a área suficiente de pasto para criar os bovinos até que eles 

tenham o peso ideal para o abate?, mostram que 7 (sete) participantes desse 

estudo tiveram dificuldades para o entendimento dessa questão. 

Contudo, 4 (quatro) participantes responderam que não sabiam responder 

essa questão. Por exemplo, a participante F4 respondeu que “não sei”, a 

participante F12 afirmou que “eu não soube calcular”, a participante F10 

comentou que “não conseguir fazer” enquanto a participante F8 destacou que 

“não é possível calcular, pois não há informações suficientes”. Por outro lado, 3 

(três) participantes não responderam questão. Contudo, 1 (um) participante, M3, 

respondeu essa situação-problema, justificando-a. A figura 16 mostra a 

resolução dessa questão pelo participante M3. 

 
Figura 16: Resposta dada para questão 23 pelo participante M3 

 
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Complementando a questão 23, o professor-pesquisador propôs a 

questão 24: Existe uma forma de calcular essa área? Consulte os seus pais ou 

os seus responsáveis. A análise das respostas dadas para essa questão mostra 

 
15Manga é um termo utilizado em Minas Gerais, Goiás e no Nordeste brasileiro para designar um pasto 

cercado. É um regionalismo. 
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que 4 (quatro) alunos a responderam. Por exemplo, a participante F4 respondeu 

que “Sim, mas nem eu nem minha família sabemos”. 

De modo semelhante, a participante F12 afirmou que “de acordo com os 

meus responsáveis, não há como calcular essa área”, a participante F10 

comentou que “não consegui fazer” enquanto a participante F8 respondeu que 

“não”, mas não justificou a sua resposta. Por outro lado, 4 (quatro) participantes 

não responderam essa questão. Por exemplo, a figura 17 mostra a explicação 

dada pelo participante M3 para justificar a sua resposta. 

 
Figura 17: Explicação dada pelo participante M3 para a questão 23 

 
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Após a finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas 

dadas para as questões do questionário inicial, o professor-pesquisador 

procedeu com a codificação aberta dos dados coletados nesse instrumento 

metodológico. 

 

3.2.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O principal objetivo da codificação aberta foi identificar os códigos 

preliminares obtidos por meio do consenso dessas codificações. O quadro 11 

mostra a codificação aberta com relação à análise dos dados coletados nas 

respostas dadas pelos participantes para as questões do questionário inicial. 

 
Quadro 11: Codificação aberta do questionário inicial 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos 
Preliminares) 

08 - A sua família planta algum tipo de hortaliças para 
consumo familiar? 

(1) Conhecimento 
familiar 



128 
 

 
 

Não, porque a área de casa é inteiramente de cimento (1). 
Moramos em apartamento (2). Não há local para o plantio 
[horta] (1). Couve, cebolinha, alface, mostarda e taioba (3). 
Variadas [hortaliças] (3). Não temos horta ainda (4). Eles 
[familiares] plantam em uma pequena horta (1). Agrião, 
salsinha e tomate (3). 
09 - Como são plantadas as hortaliças que sua família 
consome? 
Canteiros sem formas definidas (5) e retangulares (13). 
10 - Sua família planta algum tipo de hortaliças para ser 
vendido? 
Não há necessidade [de plantar] (1). A horta é pequena (5). 
Compramos [hortaliças] (6). Somente pra consumo (6). 
Não há local para o plantio (1). 
11 - Sua família cria algum animal para ser utilizado no 
consumo da família ou para ser vendido e aumentado 
a renda familiar? 
Bois, galinhas e porcos (8). Não criamos animais (1). Eles 
tratam e cuidam dos animais (7). Não tem espaço (2). É 
para o consumo e as vezes vendidas (6). Criamos somente 
animais domésticos (9). Moramos em apartamento (2). 
12 – Você acha que é importante plantar hortaliças e 
criar animais para consumo familiar? 
Porque são alimentos que não possuem agrotóxicos (10). 
As hortaliças e animais não tem remédio (1) e são fontes 
naturais (10). O cultivo de hortaliças em casa (6) é mais 
saudável (10). 
13 -Você gosta de estudar Matemática? 
Sim, porque é uma ciência exata (11). Matemática é bem 
legal na maioria das vezes (12). Sim, gosto de algumas 
matérias (11), mas a favorita são equações (13) por que me 
relaxam (12). Sim, pois eu acho que a matemática é algo 
extremamente importante na nossa vida (11), pois a 
maioria das coisas que fazemos envolvem algum aspecto 
da matemática (12), exemplo, o troco ao fazer uma compra 
em uma loja (5). 
Acho fácil (12) e tudo tem a matemática envolvida (5). Sim, 
os estudos de cálculos matemáticos são mais fáceis para 
mim (12) do que a língua portuguesa (16). Porque a 
matemática está no nosso dia a dia (5). Porque a 
matemática tem vários caminhos [para] pensar (18) até 
chegar a um resultado (15). Porque é divertido (12) e 
desafiador ao mesmo tempo (11). 
14 -Especifique os conteúdos da disciplina Matemática 
que você mais gosta de estudar. 
Equações, equação do 2º grau e teorema de Pitágoras (13) 
porque me relaxam (12) e são mais fáceis de resolver (11). 
Porque eu acho fácil (12) e interessante (11). Sistema de 
equações, volume, área, multiplicações e regra de três 
(13), pois são conteúdos onde tenho maior entendimento 
(11). Trigonometria (13), pois as formas trabalhadas nos 
triângulos são divertidas (12). Álgebra (13). Eu gosto de 
descobrir o valor do x (12). Equações (13) por que gosto de 
um desafio (12), Problemas (13) porque eles induzem a 
pensar (12). Matemática financeira e fração (13). 

 
 
 
 
 
 
(2) Reconhecimento 
de ambientes 
 
 
 
 
 
 
(3) Tipos de hortaliça 
para consumo familiar 
 
 
 
 
 
 
(4) Transcendência 
familiar 
 
 
 
 
 
 
(5) Relação da 
Matemática com o 
cotidiano 
 
 
 
 
 
 
(6) Sobrevivência 
familiar 
 
 
 
 
 
 
(7) Práticas cotidianas 
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15 -Explique se você tem facilidade para resolver 
problemas matemáticos. 
Depende da matéria estudada (11), pois há alguns 
assuntos que tenho dificuldade, mas em geral sim (16). 
Aprendo na primeira ou segunda vez (11), tenho 
[dificuldade] na maioria das vezes (16). Em determinados 
momentos sim (16), por que depende muito do conteúdo 
envolvido (11). Resolvo rápido a maioria [dos problemas] 
(16). Tenho [dificuldades] (16), gosto de resolver problemas 
difíceis (12). Depende da atividade (16). Gosto de áreas 
onde tenho facilidade (11). Eu tenho um pouquinho de 
difícil em resolver (16). 
16 – Explique quais os conhecimentos matemáticos 
que você e/ou a sua família utilizam para realizar a 
plantação de hortaliças? 
Calcular uma distância entre uma planta e outra (14). Nas 
medidas de terra e de esterco para o cultivo (5). Para fazer 
a fileira estima-se quantos alimentos serão plantados (14). 
17 – Em sua opinião é possível encontrar conteúdos 
matemáticos nas atividades práticas que você e a sua 
família realizam no cotidiano? 
Medidas de ingredientes para uma receita (5). Por que o 
dinheiro e as quantidades têm números (14). Na faxina, em 
compras e na cozinha (5). Por que na hora de preparar 
alimentos nós medimos (14). No horário e na hora de 
preparar alimentos (5). Preciso saber a porção certa de 
tempero para ficar gostoso o preparo da alimentação (14). 
A quantidade de líquido e de temperatura (5). Os conteúdos 
[matemáticos] facilitam no trabalho autônomo da minha 
mãe (14). A matemática é usada em tudo no cotidiano (5). 
A matemática é um recurso que usamos sempre [no dia a 
dia] (14). O pagamento de produtos e os pontos em 
brincadeira (5). Quantas vezes você come e na quantidade 
de ração (14). 
18 – A matemática aprendida na escola te ajuda de 
alguma forma na criação de animais? 
Na hora de ser vendido [animais] e na alimentação (5). 
Precisamos calcular quantas arroubas esse animal tem 
(14). Compra de ração, quantidade de animais e gastos (5). 
A quantidade de remédio que devo colocar na seringa para 
vacinar (14). Eu não crio animais (8). Ajuda a ter dimensão 
de tudo aquilo que você tem e produz (14). Contar quantos 
ovos (5). A matemática ajuda na criação [de animais] (14). 
19 - Em sua opinião, o conhecimento matemático pode 
ser utilizado em plantações? 
O número de carreiras e o número de sementes (14). Para 
renda (6). Para quantidades, nos terrenos e no esterco (5). 
Criação de canteiros precisa das medidas (14). Para 
adubar e aguar (7). Pois ajuda de diversas formas o 
agricultor a saber sobre seu plantio (7). Para medida de 
terreno e nos quilos de sementes (5). A matemática está 
em todo lugar (5). 
20 - Um terreno tem 400 metros quadrados. Uma 
plantação de eucalipto ocupa 3/5 desse terreno. 

(8) Tipos de animais 
para consumo familiar 
ou venda 
 
 
 
 
 
 
(9) Reconhecimento 
de animais 
 
 
 
 
 
 
(10) Valorização de 
alimentos saudáveis 
 
 
 
 
 
 
(11) Interesse pela 
aprendizagem em 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
(12) Motivação em 
aprender Matemática 
 
 
 
 
 
 
(13) Conteúdos 
matemáticos 
 
 
 
 
 
(14) Conhecimento 
local (êmico) 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quantos metros quadrados sobraram do terreno? 
Explique como você resolveu esse problema. 
Eu dividi o terreno em 5 partes para saber quanto valia cada 
parte dele (18), depois, multipliquei o valor encontrado na 
conta anterior por 3 (17), encontrando a parte ocupada pela 
plantação de eucalipto (14), então, eu subtraí do todo valor 
da conta anterior resultando em 160 m² (17), que equivale 
a parte inutilizada do terreno (20). Primeiro dividi 400 por 5 
(17), para saber quanto que 1/5 equivale (18). Após 
descobrir, fiz 80 vezes 3 (17) para saber quanto a plantação 
ocupa [no terreno] (14). Então, para saber quantos m² 
restaram fiz 400 – 240 = 160m² (20). Sobraram 160 m². 
Primeiro dividir por 5 os 400 depois o resultado vezes 3 por 
fim o resultado o resultado da multiplicação eu fiz 400 
menos ele (21). 
Primeiro peguei o terreno e multipliquei seu tamanho por 3, 
que é a área ocupada, depois dividir pela base da fração, 5 
e encontrei a resposta que é 240 metros quadrados (20). 
Eu peguei 400 m² e dividir por 5 partes (18), como são 3/5 
do terreno ocupado, logo restarão 2/5. Então eu multipliquei 
o resultado da divisão por 2 e encontrei o resultado (21). 
Sobraram 160 m². Primeiro fracionei o terreno, depois 
dividir 400 metros pelo 5 (denominador da fração) e por fim 
somei a parte do terreno que não tem eucalipto (20). 
21 - Qual é conteúdo matemático estudado na escola 
que você usou para resolver o problema acima? 
Multiplicação, adição, subtração, divisão e cálculo com 
fração. Regra de três. Cálculo de área e soma. Problemas 
e contas (13). 
22 – O problema da questão 19 está relacionado com 
algum outro problema encontrado por sua família nos 
afazeres do dia a dia? 
Acho que não (19). Sim, as vezes quer plantar em uma 
parte do terreno e quer calcular (20). 
23 - Um criador de bovinos comprou 30 bois para 
engorda e depois para o abate. Com essa compra, ele 
precisou cercar uma nova área de terra (manga, pasto) 
para confinar os bovinos. Qual é a área suficiente de 
pasto para criar os bovinos até que eles tenham o peso 
ideal para o abate? 
Não sei calcular (19). São 300m² e suponho que cada boi 
terá 100m² de alimento (20). Pensei sem consultar (15). 
Não conseguir fazer (19). Não há informações suficientes 
(15). Não foi possível calcular (19). 
24 - Existe uma forma de calcular essa área? Consulte 
os seus pais ou os seus responsáveis. 
Para os meus responsáveis não há como calcular essa 
área (14). Sim, mas nem eu ou minha família sabemos (22). 
Nove alqueires foi o que meu pai calculou (14). Isso dá 
43,56 hectares de terra isso equivale a 4356000 metros 
quadrados (20). 

 
(15) Resolução de 
problemas 
 
 
 
 
 
(16) Relação dos 
alunos com a 
Matemática 
 
 
 
 
(17) Uso da 
matemática escolar 
 
 
 
 
(18) Estratégia para 
resolver problema 
 
 
 
 
(19) Incertezas em 
interpretação 
 
 
 
 
(20) Matematização 
em situações do dia a 
dia 
 
 
 
 
(21) Elaboração de 
etnomodelos êmicos 
 
 
 
 
(22) Desconhecimento 
da situação 
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A identificação dos códigos preliminares foi obtida durante a codificação 

aberta por meio da análise de citações diretas (falas) dos participantes desse 

estudo. Essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador 

desenvolvesse um processo analítico dinâmico e indutivo para compreender as 

mensagens presentes nesses códigos, que possibilitaram a identificação das 

categorias conceituais com a utilização da codificação axial. 

 

3.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

A codificação axial dos dados coletados nesse questionário foi identificada 

pela associação entre os códigos preliminares determinados previamente na 

codificação aberta. O quadro 12 mostra a codificação axial relacionadas com as 

respostas dadas pelos participantes desse estudo para o questionário inicial. 

 
Quadro 12: Codificação axial das codificações preliminares do questionário 

inicial 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(2) Reconhecimento de ambientes 
(3) Tipos de hortaliça para consumo familiar 
(4) Transcendência familiar 
(6) Sobrevivência familiar 
(7) Práticas cotidianas 
(8) Tipos de animais para consumo familiar ou 
venda 
(9) Reconhecimento de animais 
(10) Valorização de alimentos saudáveis 
(14) Conhecimento local (êmico) 
(21) Elaboração de etnomodelos êmicos 

 

 

 

 

Conhecimento Extraescolar 
(Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(15) Resolução de problemas 
(16) Relação dos alunos com a Matemática 
(17) Uso da matemática escolar 
(19) Incertezas em interpretação 
(22) Desconhecimento da situação 

 

 

Conhecimento Escolar (Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(20) Matematização em situações do dia a dia 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

(11) Interesse pela aprendizagem em 
Matemática 
(12) Motivação em aprender Matemática 
(18) Estratégia para resolver problema 

 
Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Após finalizar as codificações aberta e axial do questionário inicial, 

apresenta-se a análise dos coletados nos blocos de atividades do registro 

documentos desse estudo. 

 

3.3 Dados Coletados nos Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

A coleta de dados realizada nos blocos de atividades16 contém 

informações importantes que auxiliaram o professor-pesquisador a observar o 

comportamento dos participantes quando se depararam com as questões dos 

blocos de atividade e também com relação ao saber matemático de seu cotidiano 

com a matemática escolar. 

Assim, o registro documental foi um instrumento de coleta de dados que 

contribuiu para que o professor-pesquisador interpretasse as informações 

coletadas provenientes dos três blocos de atividades propostos no trabalho de 

campo desse estudo: 

• Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético). 

• Bloco de Atividades 2: Privilegiando o Conhecimento Extraescolar 

(Êmico). 

• Bloco de Atividades 3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico 

(Dinamismo Cultural). 

Esses blocos continham atividades relacionadas com os conteúdos 

matemáticos que auxiliaram o professor-pesquisador a entender o modo como 

os participantes resolveram essas atividades, tendo em vista o contexto 

sociocultural no qual estão inseridos. 

 

3.3.1 Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético) 

 

A aplicação do Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento 

Escolar (Ético) se iniciou no dia 10 de agosto de 2020 com a entrega desse bloco 

na casa de cada participante. Existe a necessidade de salientar que essa entrega 

seguiu o protocolo de cuidados para prevenção do contágio do coronavírus, 

 
16É importante ressaltar que os blocos de atividades realizados pelos participantes não foram 
devolvidos no mesmo dia, pois alguns deles os terminaram antes que os outros. 
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como, por exemplo, o uso de máscara, ficar a mais de um metro de distância dos 

participantes e o uso de álcool em gel para higienizar as mãos. 

A previsão para a entrega desse bloco de atividades era para o mês de 

outubro de 2020, contudo, esse prazo se estendeu até o início do mês de 

novembro de 2020 por causa da dificuldade de alguns participantes com relação 

à realização das atividades propostas nesse bloco. Ressalta-se que essas 

atividades foram realizadas pelos participantes em seus lares. 

O principal objetivo desse bloco de atividades foi verificar a utilização do 

conhecimento matemático escolar pelos participantes desse estudo em suas 

experiências cotidianas. 

Assim, esse bloco foi composto por dez atividades escritas (Apêndice V) 

que estavam relacionadas com situações-problema em que os participantes 

poderiam utilizar tanto o conhecimento matemático aprendido na escola quanto 

o saber matemático adquirido com seus familiares ou utilizados em suas 

comunidades. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que 3 (três) participantes tiveram dificuldades para realizar as tarefas 

propostas nesse bloco, no entanto, nem todos enviaram essas dúvidas, mesmo 

que o professor-pesquisador os indagasse por meio de mensagens enviadas via 

WhatsApp. 

É importante ressaltar que esses participantes também estavam 

realizando as tarefas que eram enviadas pelos professores da escola e, nesse 

sentido, esses alunos relataram que estavam muito atarefados com os deveres 

escolares. 

No entanto, mesmo nesse contexto pandêmico, as orientações para 

realização dos exercícios também foram enviadas para os participantes pelo 

professor-pesquisador por mensagens de texto via WhatsApp, visando auxiliar 

os participantes em suas dúvidas com relação às realização atividades 

propostas no trabalho de campo desse estudo. A figura 18 mostra um trecho do 

diálogo entre o professor pesquisador e a participante F10 sobre as atividades 

propostas nesse bloco. 
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Figura 18: Trecho do diálogo no WhatsApp entre o professor-pesquisador e a 
participante F10 sobre as atividades propostas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As questões 1, 2 e 2a do bloco de atividades 1(apêndice V) expõe a 

situação da reforma de um telhado na casa de seu João e dona Maria. A figura 

19 mostra o telhado da casa referente às essas questões. 

 

Figura 19: Telhado da casa de seu João e dona Maria. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise das respostas dadas para o item a da primeira questão: Qual é 

o nome da estrutura que seu João desenhou?, mostra que 8 (oito) participantes 

responderam essa questão. Assim, 2 (dois) participantes responderam essa 

questão nomeando termos comumente utilizados por profissionais da construção 

civil. Por exemplo, a participante F8 respondeu “Tesoura” enquanto a 

participante F12 escreveu “Uma treliça”. Por outro lado, 1 (uma) participante, 

F12, respondeu “telhado” enquanto 5 (cinco) participantes responderam 

“triângulo”. 

As respostas dadas para o item b: Explique porque essa estrutura tem 

esse nome, mostram que 8 (oito) participantes responderam essa questão. O 

quadro 13 mostra as respostas dadas para essa questão. 

 
Quadro 13: Porque a estrutura tesoura do telhado tem esse nome? 

Participantes Resposta 

F12 Por que ela é uma estrutura feita de barras entrelaçadas. 

F8 Por que é como se fosse uma tesoura aberta para segurar o 
engradamento do telhado. 

F6 Por que essa estrutura cobre a casa. 

F4, M3, F10 Por que tem 3 lados. 

F2 Por que tem três ângulos internos 

M1 Por que possui três lados e três ângulos. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para o item c: Quais são as figuras 

geométricas que podemos observar na construção dessa estrutura?, mostra que 

8 (oito) alunos responderam essa questão. Por exemplo, 5 (cinco) participantes, 

F12, F8, F6, F10 e F2, responderam “Triângulos”. Complementando essa 

resposta, o participante M1 respondeu “triângulos, trapézios e losangos”, o 

participante M3 respondeu “triângulos, retângulos” enquanto o participante 

respondeu F4 “triângulos, losango e quadrilátero”. 

As respostas dadas para o item d: Explique por que são usados triângulos 

na construção dessa estrutura?, mostram que 8 (oito) participantes responderam 

essa questão. O quadro 14 mostra as respostas dadas para essa questão. 

 
Quadro 14: Porque são utilizados triângulos na estrutura da tesoura do telhado 

das casas? 

Participantes Justificativas 

F2 Para deixar a estrutura firme e sustentada. 
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F4 Por que quando chover, a água não ficará parada, mas cairá dos 
lados do telhado. 

F6 Não respondeu  

F8 Para escorrer a água. 

F10 Por que o triângulo é uma figura rígida, ao contrário de quadrados 
e retângulos que podem mudar de forma. 

F12 Porque são os triângulos que interligam toda a estrutura. 

M1 Para proporcionar uma sustentação mais forte. 

M3 Permitem que os engenheiros construam de maneira segura suas 
obras, usado estruturas bases que estão sujeitas às forças de 
tração e compressão. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para o item e: Qual é a medida do maior 

caibro a ser trocado?, mostra que 6 (seis) participantes responderam “2,74 m” 

enquanto a participante F10 respondeu “1,37m” e a participante F4 respondeu 

“4,5 m”. Dentre os participantes que acertaram essa questão, somente a 

participantes F12 realizou os cálculos para respondê-la. A figura 20 mostra a 

resolução dessa questão pela participante F12 por meio da utilização do 

conhecimento matemáticos escolar, em um processo de matematização ético. 

 
Figura 20: Resolução do item e para a primeira questão do bloco de atividade 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Finalizando a análise da questão 1, as respostas dadas para o item f: Qual 

é o tipo de triângulo que forma toda a estrutura? Explique a sua resposta, 

mostram que 6 (seis) participantes a responderam corretamente. Por exemplo, 

a participante F2 afirmou que a estrutura do telhado é formada por “Triângulos 

isósceles e triângulos retângulos”. 

Por outro lado, a participante F12 respondeu que a figura é “Um triângulo 

retângulo, pois se você fechá-lo formará um retângulo, além de que para se usar 

a hipotenusa é necessário um triângulo retângulo, no qual se tem um ângulo de 

90º” enquanto a participante F10 respondeu que é um triângulo “Equilátero por 

que tem todos os lados iguais”. 
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Continuando a análise das atividades desse bloco a questão 2 apresenta 

a figura 21, que mostra um desenho simplificado da estrutura do telhado da casa 

de Seu João e Dona Maria. 

Figura 21: Desenho simplificado da estrutura do telhado da casa de Seu João e 
Dona Maria 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item a: Qual é a medida do ângulo 

y de inclinação da maior peça a ser trocada?, mostra que 4 (quatro) participantes 

responderam corretamente essa questão afirmando que o ângulo é de “ 30º”; 

Por outro lado, a participante F6 não respondeu essa questão enquanto os 

participantes M1, M3 e F10 responderam, respectivamente, “ 50º”, “ 40º” e “ 25º”, 

contudo, sem justificar as suas respostas. 

As respostas dadas para o item b: Se imaginarmos uma reta passando 

verticalmente exatamente no meio dessa estrutura, o que acontecerá com o 

ângulo de 120°? Explique a sua resposta, mostra que 2 (dois) participantes 

responderam esse item erroneamente. Por exemplo, a participante F6 

respondeu que “Ele se partirá, se tornando 80º” enquanto a participante F10 

afirmou que o “ângulo vai ter seu valor diminuído pela metade, 90º”. 

Por outro lado, 6 (seis) participantes responderam esse item 

corretamente, afirmando que a medida resultante é de “60º”. Por exemplo, as 

participantes F2 e F12 responderam essa questão de modo semelhante. Nesse 

sentido, a participante F2 respondeu esse item ao afirmar que “Ele se tornará 

60º, pois será dividido igualmente em duas partes, ou seja, 120:2 = 60”. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para o item c: É 

possível dar um nome para essa reta? Qual? Explique a sua resposta, mostra 

que 2 (dois) participantes, F6 e F4, não responderam esse item. Por outro lado, 

6 (seis) participantes responderam corretamente esse item. Por exemplo, as 

participantes F12 e F2 responderam essa questão de maneira similar. 
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Nesse sentido, a participante F12 respondeu que “Sim, bissetriz, pois de 

acordo com a geometria ela é responsável por dividir um ângulo de um triângulo 

pela metade”. Nesse direcionamento, a participante F10 justificou a sua resposta 

afirmando que o “Eixo de simetria, em geometria, é uma linha que divide uma 

figura em duas partes”. 

A análise das respostas dadas para o item d: Sabendo que o maior ângulo 

situado entre as duas maiores peças mede 120°, qual a medida do ângulo x? 

Explique a sua resposta, mostra que 6 (seis) participantes responderam 

corretamente esse item. Por exemplo, a participante F4 respondeu que a medida 

do ângulo x é de “60º porque quando dividimos o ângulo de 120º vemos que, 

corresponderá com o ângulo x”. 

Nesse sentido, as participantes F2 e F4 responderam essa questão de 

modo semelhante. Por exemplo, a participante F2 afirmou que a medida desse 

ângulo é de “60º por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º”. 

A figura 22 mostra a resolução desse item pela participante F2. 

 
Figura 22: Resolução do item d da questão 2 pela participante F2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, a participante F6 não respondeu esse item enquanto a 

participante F10 respondeu esse item incorretamente. Posteriormente, o 

professor-pesquisador propôs que os participantes respondessem a questão 2a: 

Com relação aos ângulos e lados, o que podemos afirmar sobre esse triângulo? 

A figura 23 mostra o telhado de algumas casas que tem o formato de um triângulo 

isósceles. 
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Figura 23: Telhado de algumas casas com o formato de um triângulo isósceles 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
 

As respostas dadas para essa questão mostram que 1 (um) participante 

respondeu esse item incorretamente. Nesse sentido, a participante F12 justificou 

a sua resposta afirmando que é “Por que se pudermos colocá-los um sobreposto 

ao outro eles iriam coincidir”. Por outro lado, 7 (sete) participantes responderam 

essa questão corretamente ao afirmar que esse triângulo é isósceles. Nesse 

sentido, o participante M3 respondeu que esse tipo triângulo “possui dois ângulos 

e dois lados congruentes”. De modo semelhante, a figura 24 mostra a justificativa 

dada pelo participante M1 para essa questão. 

 
Figura 24: Justificativa dada pelo participante M1 para a questão 2a do bloco 

de atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Com relação à questão 3 sobre a troca do piso de cerâmica da Casa de 

Seu João e Dona Maria, as respostas dadas para a letra a: Sabendo as medidas 

da sala e as medidas de cada piso de cerâmica, qual a quantidade de piso de 

cerâmica que Seu João retirou?, mostram que 1 (um) participante respondeu 

esse item erroneamente sem justificá-lo ao afirmar que a resposta era “29,06 m”. 

Por outro lado, 3 (três) participantes responderam parcialmente esse item, 

pois a sua resolução estava. Por exemplo, a figura 25 mostra a resposta pelo 

participante M3 para esse item. 
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Figura 25: Resposta parcial dada pelo participante M3 para o item a da questão 
3 do bloco de atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A participante F12 realizou todos os cálculos corretamente, contudo, 

determinou um resultado diferente, pois utilizou a medida 3,20 metros da largura 

da sala enquanto o valor correto seria 3,80 metros. A figura 26 mostra a resposta 

dada por essa participante para esse item. 

Figura 26: Resposta dada pela participante F12 para o item a da questão 3 do 
bloco de atividades 1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

A análise das respostas dadas para o item b: Sabendo que toda a casa 

possui o mesmo piso menos o banheiro, é possível saber a quantidade de piso 

que seu João irá retirar de toda a casa, caso não quebre nenhum? Qual é essa 

quantidade? Explique a sua resposta, mostra que 8 (oito) participantes 

responderam esse item, sendo que 2 (dois) participantes resolveram esse item 

corretamente, 5 (cinco) participantes o solucionaram de modo equivocado, 

enquanto 1 (uma) participante, F6, não o respondeu. 

Por exemplo, o participante M3 justificou a sua resposta afirmando que 

“Professor, não consegui enxergar os números direito, vou circula-los”, a 

participante F8 calculou a área dessa sala, respondendo que “Sim, 58,85 metros. 

Primeiro achei a área da casa e tirei a área do banheiro” enquanto a participante 

F12 respondeu que “Sim, 1334. É só aplicar a mesma conta da questão anterior 

para cada cômodo da casa e somar o resultado de todos”. A figura 27 mostra a 

resposta dada pela participante F4 para esse item. 
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Figura 27: Resposta dada pela participante F4 para o item b da questão 3 do 
bloco de atividades 1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

O participante M1 também respondeu esse item erroneamente ao afirmar 

que “Sim, 23 cm. Calculando a área do banheiro e subtraindo com a área total 

da casa, obtive o resultado” enquanto a figura 28 mostra a resolução desse item 

pela participante F2. 

Figura 28: Resposta parcial da participante F2 para o item b da questão 3 do 
bloco de atividades 1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

De modo semelhante, a participante F10 iniciou a resolução desse item, 

mas não a finalizou, direcionando-a para a não determinação dessa resposta. A 

figura 29 mostra a resolução dessa participante para esse item. 

Figura 29: Resposta parcial dada pela participante F10 para o item 3b da 
questão 3 do bloco de atividades 1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando com a análise dessa questão, com relação ao item c) sabe-

se que Seu João e Dona Maria escolheram o piso de cerâmica novo para casa, 

mas as suas medidas não são as mesmas do piso anterior, os participantes 

responderem os seguintes itens: 

a) qual são as medidas do piso de cerâmica em centímetros? E em 

metros? Explique como você realizou essa conversão. 

b) quantos pisos de cerâmica novos caberão na sala? E na casa toda sem 

contar o banheiro? Explique a sua resposta. 

c) quantas caixas de piso de cerâmica Seu João deverá comprar para 

revestir sua casa sem contar o banheiro? Explique a sua resposta. 

d) qual a área da casa em metros quadrados? Explique a sua resposta. 

As respostas dadas para essa questão mostram que 2 (duas) 

participantes responderam todos os seus itens, contudo, somente a participante 

F12 respondeu todos esses itens corretamente. A figura 30 mostra a resolução 

dos itens a, b, c e d pela participante F12. 

 
 

Figura 30: Resolução dos itens a, b, c e d pela participante F12 da questão 3 
do primeiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Contudo, apesar da participante F4 também ter respondido todos os itens 

dessa questão, somente o item c estava com a resolução correta. A figura 31 

mostra a resolução desses itens por essa participante. 

 
Figura 31: Resolução dos itens a, b, c e d da questão 3 do bloco de atividades 

1 pela participante F4

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 6(seis) participantes responderam parcialmente esses 

itens, fornecendo respostas incompletas para essa questão. Por exemplo, a 

participante F2 respondeu os itens a e d, sendo que não respondeu os itens b e 

c. A figura 32 mostra as respostas dadas pela participante F2 para esses itens. 

 
Figura 32: Resolução dos itens a e d pela participante F2 para a questão 3 do 

bloco de atividades 1.

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De modo semelhante, o participante M3 também não respondeu os itens 

c e d, contudo, determinou o item a) “2,95 cm=0,295 m, pois adicionei a virgula 

que é igual a multiplicar” e o item b) “3,80:2,95=128 porque dividi a medida da 

sala pela cerâmica”. A figura 33 que representa a situação-problema da questão 

4 mostra alguns tipos de porteiras utilizadas em currais. 

Figura 33: Tipos de porteiras para currais

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

As respostas dadas para os itens: a) Qual é o formato que geralmente são 

escolhidos para uma porteira de curral? b) Explique o que essas porteiras tem 

em comum. c) Por que todas essas porteiras possuem uma ou duas madeiras 

fixadas de uma ponta a outra? d) Escolha um dos três modelos de porteira para 

construir usando palito de picolé e que as suas medidas sejam proporcionais às 

medidas reais: Largura: 3,0 metros e Altura: 1,60 metros. O quadro15 mostra as 

respostas dadas para cada um dos itens dessa questão. 

Quadro 15: Respostas dadas pelos participantes desse estudo para a questão 4

  
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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É importante salientar que somente o participante M3 realizou o item d da 

questão 3. As anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram como esse participante resolveu essa tarefa ao escolher 

um dos três modelos de porteira para construí-la com a utilização de palitos de 

picolé com as medidas proporcionais à largura de 3 metros e altura de 1,60 

metros. A figura 34 mostra a porteira confeccionada por esse participante. 

 
Figura 34: Porteira de curral confeccionada pelo participante M3

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
O quadro 16 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador 

e o participante M3 sobre a construção da porteira de curral com palitos de 

sorvete por meio do WhatsApp. 

 
Quadro 16: Trecho do diálogo entre o participante M3 e o professor-

pesquisador sobre as estratégias utilizadas na resolução de uma porteira de 
curral via WhatsApp 

M3: Porteirinha da atividade lá. 
Professor-pesquisador: Rapaz, essa porteirinha sua ficou show, ficou muito legal. 
Depois eu quero que você me explique como você fez ela, tá? 
M3: Usando cola e madeira. Professor, aí eu tinha feito, é como é que chama, ela 
proporcional. Atrás dela você pode ver que tá proporcional, mas meu pai falou assim: 
“Alex você errou aqui. Por quê, você tem que deixar uns pezinhos na porteira”. Aí, eu 
fiz os pezinhos. Vou te mandar a foto de trás dela. No caso da proporcionalidade de 
um e sessenta né? 
Professor–pesquisador: Isso mesmo, mas realmente foi bacana o seu pai ter te 
orientado. Por que a gente faz, mas não tem uma noção por que tem aqueles pés ali. 
Você tem noção por que que passou esses palitos de picolé assim na transversal? 
M3: Professor, além da estética que fica mais bonitinho eu acho que é porque algum 
bezerro menor pode passar se a régua for mais espaçada. Mas, na verdade, meu pai 
disse assim, igual eu coloquei na atividade, que é para firmar a porteira para ela não 
ficar bamba, como a gente fala aqui em Minas Gerais, balangando. 



146 
 

 
 

Professor–pesquisador: Bacana M3 essa interação com seu pai. Você poderia me 
falar quais são as figuras geométricas que você consegue ver nessa porteira? 
M3: Eu consigo ver vários trapézios na porteira e também um retângulo e se for olhar 
ela toda, os espaços são trapézios. 
Professor-pesquisador: Será que tem mais alguma figura que você consegue ver 
depois que passou esse palito na transversal? 
M3: Quem sabe se a pessoa sonhar demais ela ver um círculo né? (Risos). 
Professor-pesquisador: Olha aí outra forma geométrica. Qual é essa figura? 
M3: Triângulo. Triângulo mesmo. Não só esse triângulo professor, na verdade, esse, 
como é que eu falo, na cruz do x (...) vai aparecer um triângulo também. E, claro que 
outro trapézio. 
Professor–pesquisador: Sim, isso mesmo. Se você pegar um trapézio e construir uma 
diagonal nesse trapézio aparece duas figuras. Quais são as duas formas que aparece 
quando a gente passa a diagonal em um trapézio? 
M3: Sei lá, triângulo e outro trapézio? 
Professor-pesquisador: Olha o trapézio aí [na figura]. Imagina uma diagonal. 
M3: Eu consigo ver triângulos, professor. 
Professor–pesquisador: Isso mesmo. Então, pesquisa para mim por que a gente usa 
essas estruturas? 
M3: Professor, não vou pesquisar, depois eu pesquiso, se for necessário, mas antes 
eu vou responder do que eu acho. 
Professor–pesquisador: Tranquilo. 
M3: Triângulo tem a base mais firme. (...). O quadrado é igual a porteira e para ela 
não ficar bamba, gente tem que colocar tipo aqueles negócios que vai formar os 
triângulos, ou seja, isso aí é para fazer uma sustentação, até os telhados das casas 
são assim, se não for daquelas que tem tipo uma chapa meio, como eu disse, para 
baixo assim, a maioria dos telhados das casas tem esse formato de triângulo, um tem 
triângulo e um esteio no meio assim para firmar. Acertei? 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Em seguida, o professor-pesquisador propôs a realização da questão 5: 

Rodrigo reservou em seu sítio um terreno em formato retangular para o plantio 

de flores. Para cercá-lo ele utilizou tela e um portão de 2m de madeira como 

mostra a figura 35. 

 
Figura 35: Cercando um terreno em formato retangular

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

Quantos metros de tela Rodrigo gastará para cercá-lo? Explique a sua 

resposta. A análise das respostas dadas para essa situação-problema mostra 
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que 6 (seis) participantes responderam corretamente essa questão. Por 

exemplo, as participantes F2, F12 e F4 responderam essa questão de modo 

semelhante. Por exemplo, a participante F2 calculou que o perímetro é 

“40+40+25+27=132 metros de tela” enquanto a figura 36 mostra a resposta dada 

pela participante F12. 

 
Figura 36: Resposta dada pela aluna F12 para a questão 5

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Por outro lado, o participante M1 interpretou essa situação-problema de 

maneira equivocada, pois determinou a área do terreno e respondeu que o valor 

solicitado era “1038 m², pois a área do retângulo menos a da cerca de madeira, 

o resultado será 1038 m²”. De modo semelhante, a participante F10 realizou a 

seguinte operação “40x27. Ele gastará 1080 metros de tela”. 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 6: O 

Senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas, cuja base tem o formato 

de um quadrado de lado 5,5 metros. Qual é a quantidade de tela que o Senhor 

Orestes deve utilizar para cercar as suas galinhas? Qual é área desse cercado? 

Explique como você resolveu esse problema, mostram que 4 (quatro) 

participantes calcularam ambos a área e o perímetro solicitados. 

Por exemplo, a participante F8 respondeu que as medidas eram “22 m de 

tela e 30,25 m². Primeiro multipliquei 5,5 por 4 e encontrei 22 m (para achar a 

quantidade de tela). Depois multipliquei 5,5 por 5,5 para achar a área”, a 

participante F4 calculou a área e o perímetro do galinheiro, mas determinou 
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erroneamente o valor do perímetro. A figura 37 mostra a resolução dessa 

questão por essa participante. 

 
Figura 37: Resposta da questão 6 do bloco de atividades 1 pela participante F4

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Por outro lado,2 (dois) participantes calcularam somente a área do 

galinheiro enquanto 2 (dois) participantes calcularam somente o seu perímetro. 

Por exemplo, o participante M3 determinou a resposta de “22 metros” para o 

perímetro e justificou que “Resolvi multiplicar 5,5 por 4 que é quantidade de lados 

de um quadrado”. 

Em seguida, os participantes resolveram a questão 7: José aproveitará as 

ofertas da semana do Supermercado Carestia comprando uma unidade de cada 

mercadoria. Quanto José economizará em relação aos preços normais? 

Explique como você determinou essa resposta. A figura 38 mostra os produtos 

da semana em oferta nesse supermercado. 

 
Figura 38: Produtos da semana em oferta no Supermercado Carestia

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 
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A análise das respostas dadas para essa questão mostra que os 8 (oito) 

participantes a responderam corretamente. Por exemplo, a figura 39 mostra a 

estratégia de resolução utilizada pela participante F4 para resolver essa questão. 

 
Figura 39: Estratégia de resolução da questão 7 pela participante F4

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Prosseguindo com a análise das atividades propostas para esse bloco, os 

participantes resolveram a questão 8: Em uma chácara existem galinhas e 

coelhos totalizando 35 animais, os quais somam juntos 100 pés. Determine o 

número de galinhas e coelhos existentes nessa chácara. Explique como você 

determinou a sua resposta. 

As respostas dadas para essa questão mostram que 1 (uma) participante, 

F12, não respondeu essa questão enquanto 2 (dois) participantes a resolveram 

erroneamente. Por exemplo, a participante F8 resolveu essa questão de maneira 

errônea, pois afirmou que são “26 galinhas e 12 coelhos. 1 g – 2 [pés], 26 g – 52 

[pés], 1 c – 4 [pés], 12 c – 48 [pés], 52 + 48 = 100”. Contudo, essa participante 

não atentou para o fato de que 26 galinhas mais 12 coelhos são 38 animais e 

não 35 como disponibilizado na situação problema proposta para essa situação-

problema. 

Por outro lado, 5 (cinco) participantes responderam corretamente essa 

questão. Por exemplo, a figura 40 mostra a resolução dessa questão pela 

participante F4 por meio da utilização de um processo de matematização que 

utilizou conhecimentos matemáticos escolares (éticos). 
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Figura 40: Resolução da questão 8, do primeiro bloco de atividades, pela 
participante F4

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para a questão 9: Um terreno tem o 

formato quadrado. Se a área desse terreno é 81 m², determine o valor do lado e 

o perímetro desse terreno. Explique como você determinou esses valores, 

mostra que 6 (seis) participantes responderam corretamente essa questão. 

As observações anotadas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que 5 (cinco) desses participantes utilizaram a mesma estratégia para 

resolver essa questão. Por exemplo, a participante F2 calculou a raiz quadrada 

de 81 e, em seguida, multiplicou o resultado por 4 para encontrar o perímetro do 

terreno. A figura 41 mostra a resolução dessa questão pela participante F2. 

 
Figura 41: Resolução da questão 9 do bloco de atividades 1 pela participante F2

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 
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Contudo, o participante M1 utilizou uma estratégia diferente para resolver 

essa questão, pois dividiu 81 por 9 e depois multiplicou o resultado por 4. A figura 

42 mostra a resolução dessa questão pelo participante M1. 

 
Figura 42: Resolução da questão 9 do bloco de atividades 1 pelo participante 

M1

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Continuando a análise da questão 9, os 2 (dois) participantes que a 

resolveram erroneamente pensaram da mesma maneira, pois utilizaram a área 

como se fosse a medida do perímetro e, então, a dividiram por 4 para determinar 

esse valor. Por exemplo, o participante M3 respondeu que o “lado é 20,25m e o 

perímetro e 81m e se para calcular a área do quadrado basta multiplicar a 

medida dos eu lado só fiz o inverso dividir 81 por 4”. 

Finalizando a fase analítica desse bloco de atividades, os participantes 

desse estudo resolveram a questão 10: O piso de um quarto de formato 

quadrado será totalmente revestido com 144 lajotas quadradas. Se cada lajota 

tem 0,3 m de lado, então, determine o lado do piso deste quarto, em metros. 

Explique como você determinou essa resposta. 

Desse modo, a análise das respostas dadas para essa questão mostra 

que 5 (cinco) participantes a responderam corretamente ao calcularam √144 =

12 para, em seguida, multiplicarem 0,3x12=3,6 m, obtendo, assim, a resposta 

para essa situação-problema por meio de matematizações escolares do 

conhecimento matemático. Por exemplo, a figura 43 mostra a resolução dessa 

questão pela participante F12. 
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Figura 43: Resolução da questão 10 do bloco de atividades 1 pela participante 
F12

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 3 (três) participantes responderam essa questão 

erroneamente, pois dividiram 144 por 4 para determinar 36 e, em seguida, 

multiplicaram 36x0,3=10,8 m. Por exemplo, a participante F8 afirmaram que a 

resposta é “10,8m, pois 144 divido por 4 (quantidade de lados do quadrado) e 

depois multiplicar por 0,3 eu acho 10,8m”. 

Por conseguinte, após a finalização da apresentação dos dados e da 

análise das respostas dadas ao Bloco de Atividades 1: Privilegiando o 

Conhecimento Escolar (Ético), o professor-pesquisador procedeu com a 

codificação aberta dos dados coletados nesse instrumento. 

 

3.3.1.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 

1: Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético)  

 

O quadro 17 mostra o processo de codificação aberta com relação à 

análise dos dados coletados nas respostas dadas pelos participantes desse 

estudo para as questões do Bloco de Atividades 1: Privilegiando o Conhecimento 

Escolar (Ético). 
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Quadro 17: Codificação aberta do o Bloco de Atividades 1: Privilegiando o 
Conhecimento Escolar (Ético) 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos 
Preliminares) 

Tesoura (1). Uma treliça (1). Telhado (1). Triângulo (13). 
É como se fosse uma tesoura aberta para segurar o 
engradamento do telhado (14). Por que essa estrutura cobre 
a casa (1). Porque tem 3 lados (24). Porque tem três ângulos 
internos (24). Porque possui três lados e três ângulos (24). 
Trapézios e losangos (13). 
Para deixar a estrutura firme e sustentada (5). Por que 
quando chover, a água não ficará parada, mas cairá dos 
lados do telhado (14). Para escorrer a água (1). Por que o 
triângulo é uma figura rígida (17) ao contrário de quadrados 
e retângulos que podem mudar de forma (24). Porque são 
os triângulos que interligam toda a estrutura (5). Para 
proporcionar uma sustentação mais forte (14). 
Permitem que os engenheiros construam de maneira segura 
suas obras (20), usado em estruturas bases que estão 
sujeitas as forças de tração e compressão (5). 

h2 = 2,252 + 1,572  .  h2 = 5,0625 + 2,4649. h2 = 7,5274. 

√h2 = √7,5274. h ≅ 2,74 (27). 

Isósceles (13), possui 2 lados iguais e um diferente (24). Um 
triângulo retângulo (13), pois se você fechá-lo formará um 
retângulo (18). Além de que para se usar a hipotenusa (24) 
é necessário um triângulo retângulo (13), no qual se tem um 
ângulo de 90º (24). Triângulo equilátero (13) por que tem 
todos os lados iguais (24). O ângulo se tornará 60º (13), pois 
será dividido igualmente em duas partes, ou seja, 120º:2=60º 
(27). Bissetriz (13), que é um segmento de reta que divide 
um ângulo de um triângulo em duas partes iguais (24). 
Eixo de simetria (13), em geometria, o eixo de simetria é uma 
linha que divide uma figura em dias parte (24). x = 60º, pois 
o x está num triângulo (13). Já possui a medida de dois dos 
ângulos, um que é um ângulo de 90º e o outro de 30º (que é 
o y) (27) usando a propriedade da soma dos ângulos de um 
triângulo são 180º, é só fazer x = 180º - 30º - 90º (24). Por 
que de acordo com as características de um triângulo 
isósceles (13), ele deve ter dois lados e dois ângulos 
congruentes (24). São 22 m de tela e 30,25 m². Primeiro 
multipliquei 5,5 por 4 e encontrei 22 m (para achar a 
quantidade de tela). Depois multipliquei 5,5 por 5,5 para 
achar a área (20). 57,5 m² x 0,04 m² = 1438,5 pisos (17). 
Primeiro eu somei as medidas da base e da altura, com o 
resultado total de cada um, multipliquei bxh para saber a 
área total (61,1 m²) (20), logo, fiz o cálculo da área do 
banheiro (3,6m²) e apenas subtrai ele dá A total que 57,5 m² 
(24), dividindo por 0,0 4m² do piso deu 1438 pisos (18). 
Todas são retangulares, feitas de madeira (14) e possuem 
madeiras em suas diagonais (21). Todas têm uma 
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Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 
 

Após a conclusão da determinação dos códigos preliminares no processo 

de codificação aberta dessa atividade, o professor-pesquisador procedeu com a 

codificação axial para a determinação das categorias conceituais. 

sustentação diagonal (5). De acordo com minha mãe (23) é 
pro animal não colocar a cabeça e agarrá-la (14). 
Triângulo tem a base mais firme (24). O quadrado é igual a 
porteira e para ela não ficar bamba (14), gente tem que 
colocar tipo aqueles negócios que vai formar os triângulos 
(5), ou seja, para fazer uma sustentação (1), até os telhados 
das casas são assim, se não for daquelas que tem tipo uma 
chapa meio, como eu disse, para baixo assim, a maioria dos 
telhados das casas tem esse formato de triângulo (14), um 
tem triângulo e um esteio no meio assim para firmar (5). 
Para a sustentação das ripas e rigidez da estrutura para que 
não sele (14). Para manterem elas firmes (14). Professor, 
além da estética que fica mais bonitinho (1) seria porque 
algum bezerro menor pode passar se a régua for mais 
espaçada (14). Mas, na verdade, meu pai disse (23) que é 
para firmar a porteira para ela não ficar bamba (5), como a 
gente fala aqui em Minas Gerais muito balangando (14). 
132 m de cerca (5). Para Rodrigo saber quanto de tela é 
necessário para cercar o terreno é necessário o perímetro 
(5), que consiste na soma dos lados (24). Então o lado a 
frente do de 40 m vai ser 40m, depois soma 25 m+2 m do 
portão que vai dar o lado que falta (27). No final soma tudo 
que vai achar o valor necessário que é 132m (18). 
Somei todos os preços normais 8,00+7,80+12,50=28,30 e 
depois somei todas as ofertas 7,10+7,20+9,80=24,10 e 
subtrai os dois resultados 28,30–24,10=4,20 e ele 
economizará R$ 4,20 (20). São 22 m de tela, 30,25 m². 
Primeiro multipliquei 5,5 por 4 e encontrei 22 m (para achar 
a quantidade de tela). Depois multipliquei 5,5 por 5,5 para 
achar a área (20). Por meio do sistema realizei com a conta 
de quantos animais tem (15). O número de galinhas é x e o 
de coelho é y. Logo x + y = 35 animais. São 100 patas (27). 
As galinhas têm 2 patas, logo 2x e os coelhos tem 4 patas, 
logo 4y (20). Assim, por meio de método de adição podemos 
descobrir que há 15 coelhos e 20 galinhas (15). São 20 
galinhas e 15 coelhos, pois 20x2=40 e 15x4=60. São 60 
patas de coelho e 40 de galinhas e são 100 patas de 35 

animais (21).√81 = 9  (17). 9.4 = 36m² (17). São 9 m de lado 

e 36 m² de área (24). São √144 = 12 e em seguida, 
multipliquei 0,3x12=3,6 m (20). 10,8m pois 144 divido por 4 
(quantidade de lados do quadrado) e depois multiplicar por 
0,3 eu acho 10,8m (21). O lado é 20,25m e o perímetro e 
81m se para calcular a área do quadrado basta multiplicar a 
medida dos eu lado só fiz o inverso dividir 81 por 4 (26). 
Isso mesmo, deixa eu fazer uma pergunta, se você pegar um 
trapézio e construir uma diagonal nesse trapézio aparece 
duas figuras. Quais são as duas formas que aparece quando 
a gente passa a diagonal em um trapézio? (25). 
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3.3.1.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético) 

 

A codificação axial dos dados coletados no primeiro bloco de atividades 

estabelece uma relação entre os códigos preliminares encontrados previamente 

na codificação aberta e as categorias conceituais. O quadro 18 mostra a 

codificação axial com relação à análise dos dados obtidos nas respostas dadas 

pelos participantes às atividades propostas nesse do bloco. 

 
Quadro 18: Codificação axial dos dados coletados no Bloco de Atividades 1: 

Privilegiando o Conhecimento Escolar (Ético) 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(7) Práticas cotidianas 
(14) Conhecimento local (êmico) 
(21) Elaboração de etnomodelos êmicos 

Conhecimento Extraescolar 
(Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(15) Resolução de problemas 
(17) Uso da matemática escolar 
(19) Incertezas em interpretação 
(22) Desconhecimento da situação 
(24) Conhecimento matemático ético 

Conhecimento Escolar 
(Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(20) Matematização em situações do dia a dia 
(27) Modelando situações-problema 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

(18) Estratégia para resolver problema 
(23) Interação da família com a educação dos filhos 
(25) Papel do professor 
(26) Estratégias de resolução 

Ação Pedagógica da 
Etnomodelagem 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as 

atividades do primeiro bloco, apresenta-se a análise dos dados coletados no 

segundo bloco de atividades denominado: Privilegiando o Conhecimento 

Extraescolar (Êmico). 
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3.3.2 Bloco de Atividades 2: Privilegiando o Conhecimento Extraescolar 

(Êmico) 

 

O bloco de atividades 2 (Apêndice VI) foi entregue para os participantes 

no dia 16/09/2020 em suas residências, sendo que o professor-pesquisador 

utilizou todos os protocolos de segurança citados anteriormente. As atividades 

propostas nesse bloco estão relacionadas com o conhecimento matemático 

assimilado pela vivência dos participantes dessa pesquisa em seu cotidiano. 

Esse bloco foi composto por 2 (duas) atividades de investigação, contudo, 

é importante destacar sobre a impossibilidade da realização da primeira 

atividade, que estava relacionada com a observação do crescimento de um pé 

de feijão em terrenos diferentes, pois foi planejada para ser realizada em grupos. 

Então, esse bloco de atividades ficou reduzido à realização de somente uma 

atividade, em virtude da impossibilidade da efetivação do trabalho em grupo em 

virtude da pandemia. 

Nesse direcionamento, a atividade 2 se refere à quantidade máxima de 

bovinos por hectare que pode ser colocada em uma área de pastagem. Iniciando 

essa análise, as respostas dadas para a Questão 1: Quantos bovinos devem ser 

colocados em um hectare de pasto para que os animais se alimentem 

adequadamente? Explique a sua resposta, mostram que 5 (cinco) participantes 

seguiram as orientações do texto para respondê-la corretamente. 

Por exemplo, as participantes F12, F6, M3, F4 e participante F2 

responderam essa questão de modo semelhante. Por exemplo, a participante 

F12 que conforme a “informação anterior, é estimado que a cada hectare possui 

1,6 bovinos” enquanto a participante F6 respondeu que nesse pasto são 

colocados “1,6 UA/ha”  

Por outro lado, 3 (três) participantes se equivocaram para responder essa 

questão. Nesse sentido, a participante F8 respondeu que são “De 1 a 2 bovinos” 

e a aluna F10 escreveu “Pensei em descobrir o valor de x então peguei 1000 

hectare e ÷ por 1,6 e o valor foi 625 bovinos”. Outro exemplo está representado 

na figura 44 que mostra a resolução da questão 1 pelo participante M1. 
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Figura 44: Resolução da questão 1 do bloco de atividades 1, da questão 2, pelo 

participante M1

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, as respostas dadas para a Questão 2: 

Qual é o cálculo para se determinar a área mínima necessária para um criador 

que possui 70 cabeças? Explique a sua resposta, mostram que 8 (oito) 

participantes responderam essa questão. Desses, 3 (três) participantes 

responderam essa questão erroneamente. Por exemplo, a participante F4 

respondeu que são “112 ha. Se são 70 cabeças, para saber a área é multiplicar 

o número de animais por 1,6 que é a taxa de lotação”. 

Nesse sentido, os participantes F10 e M1 responderam essa questão 

utilizando o mesmo raciocínio matemático, porém, de modo errôneo, apesar de 

utilizarem a regra de três para resolverem essa situação-problema. Por exemplo, 

a figura 45 mostra a resposta dada pelo participante M1. 

 
Figura 45: Resolução da questão 2, do bloco de atividades 2, pelo participante 

M1

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 5 (cinco) participantes responderam essa questão de 

maneira correta. Por exemplo, as participantes F6 e F2 responderam essa 

questão de maneira similar. Nesse sentido, a participante F6 respondeu que 

essa área é de “70:1,6=43,75 ha”, contudo, não justificou a sua resposta. 

De modo similar, o participante M3 respondeu, com o auxílio de seu pai, 

que “Se a pergunta for de quantos hectares precisam para 70 cabeças segundo 
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texto seriam 70:1,6=43,75 ha, mas como não existe 1,6 boi, existe 1 boi e para 

1 boi seriam 70 ha segundo o meu pai me disse sobre a questão 1”. 

Nesse direcionamento, a participante F8 afirmou que “ Você pega o 70 e 

divide pela área que você tem” enquanto a participante F12 elaborou um 

etnomodelo ético para explicar o seu raciocínio. A figura 46 mostra a resolução 

dessa situação-problema pela participante F12. 

 
Figura 46: Resolução da questão 2, do bloco de atividades 2, pela participante F12

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Seguindo com essa análise, o professor-pesquisador propôs a Questão 

3, composta por 4 (quatro) itens: Considerando que para determinar uma área 

para criação e engorda de bovinos deverá se levar em conta a quantidade de 

animais por área. Como você pode resolver o problema abaixo? 

O sitio de Seu João, situado no estado de Minas Gerais, possui 5 
alqueires e possui o formato mostrado na figura 30. Seu João 
pretende comprar 17 cabeças de boi e criar para engorda em seu sitio. 
Seu João deverá escolher um local para cercar observando sempre a 
quantidade máxima de animais por hectare. Como observado na 
figura 47, o mapa do sitio, a terra é cortada por um rio. Sendo assim, 
um local bom para fazer o cercado será próximo ao rio. 

Figura 47: Mapa do sítio de Seu João 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Assim, a análise das respostas dadas para o item a: Como cercar 

(formato) um pasto próximo ao rio para criar os animais? mostra que 2 (dois) 

alunos não responderam esse item enquanto 6 (seis) participantes o 

responderam. Por exemplo, as participantes F4, F8 e F10 F4 responderam essa 

questão de modo semelhante. Por exemplo a participante F4 afirmou que esse 

formato era um “retângulo” enquanto a participante F8 respondeu que era 

“retangular”. 

Por outro lado, o participante M3 afirmou que “acho que se não fosse 

construir uma ponte para os animais irem para o outro lado deveriam encerrar 

no rio”. Desse modo, esse participante desenhou esse formato e elaborou uma 

legenda para um melhor entendimento de seu raciocínio. A figura 48 mostra a 

resolução desse item pelo participante M3. 

 
Figura 48: Resolução do item a da questão 3, do bloco de atividades 2, pelo 

participante M3

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que o participante M1 respondeu que o formato do sítio de Seu João é 

de “Um paralelogramo, pois a base ficaria apontada para o rio, assim, 

aproveitando a área” e, em seguida, realizou o seguinte cálculo: 

“48.400x5=242.000 m2” para determinar a área do sítio em metros quadrados ao 

multiplicar o alqueire mineiro por 5 (cinco) alqueires conforme as informações 

providenciadas na situação-problema proposta no segundo bloco de atividades. 

Nessa análise, a participante F12 afirmou que “Acredito que seria assim, 

pois além de cortar o rio se queria o formato do terreno do seu João e trazendo 

um bom espaço para a quantidade de bovinos”. Essa participante também 

desenhou o formato desse sítio para explicar a sua resolução para esse item. A 

figura 49 mostra a resolução desse item pela participante F12. 



160 
 

 
 

Figura 49: Resolução do item a da questão 3, do bloco de atividades 2, pela 
participante F12

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para o item b: Precisará apenas de um 

pasto ou será mais de um?, mostra que os 8 (oito) participantes responderam 

esse item de modos diversos. Por exemplo, a participante F4 respondeu que 

precisará “mais de um pasto” a participante F8 afirmou que o Seu João precisará 

de “2 pastos” enquanto o participante M3 afirmou que “se não tiver uma ponte, 

são 2 pastos”. Por outro lado, as participantes F2 e F6 responderam que o seu 

João precisará de “apenas um pasto”. 

Por outro lado, a participante F10 comentou que precisará de “Apenas 1 

pasto porque Seu João somente tem 17 cabeças de gado” enquanto o 

participante M1 também afirmou que precisará de “Apenas 1 pasto, pois seu 

João tem apenas 17 cabeças e ele precisará de 10000m² para fazer o pasto”. 

Similarmente, a participante F12 respondeu que Seu João precisará de 

“Apenas 1 pasto. A taxa de lotação média do Brasil é de 1,6 UA/ha, mas a de 

seu João é menor que isso, portanto 1 apenas seria o bastante”. A figura 50 

mostra a resolução desse item pela participante F12 por meio da elaboração de 

um etnomodelo dialógico. 

 
Figura 50: Resolução do item b, da questão 3, do bloco de atividades 2, pela 

participante F12 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As respostas dadas para o item c: Quantos hectares terá o pasto cercado? 

e também para o item d:Qual é o cálculo realizado para determinar o valor da 

questão anterior?, se complementam e foram analisadas conjuntamente. Assim, 

essa análise mostra que 2 (dois) participantes, F2 e F6, responderam esse item 
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corretamente ao utilizar a taxa de lotação média empregada no Brasil para a sua 

resolução. Desse modo, esses participantes informaram que a área desse pasto 

é de “10,71 ha”. Por exemplo, a figura 51 mostra a resolução desses itens pelas 

participantes F2 e F6 por meio da elaboração de um etnomodelo ético no qual a 

resposta para o item d está implicitamente identificada. 

 
Figura 51: Resolução dos itens c e d, da questão 3, do bloco de atividades 2, 

pelas participantes F2 e F6 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Nessa análise, 3 (três) participantes não mostraram os cálculos utilizados 

na resposta para esse item. Por exemplo, a participante F10 respondeu que essa 

área é de “1 hectare que é igual a 10000”, informando que utilizou o cálculo de 

“divisão” enquanto o participante M1 também afirmou que essa área 

corresponde a “1 hectare, pois o pasto terá poucas cabeças que não suprirão a 

quantidade do hectare”. Na resposta para o item d, esse participante informou 

que o cálculo utilizado foi “base x altura”, porém, não justificou essa resposta. 

Contudo, o participante M3 respondeu que essa área é de “24,20 ha 

porque pesquisei na internet e usei uma calculadora de medidas online e 

encontrei que 5 alqueires mineiros é igual a 24,20 hectares”. A participante F8 

respondeu que essa área é de “9,68 ha”, porém, no cálculo realizado para 

responder o item d, essa participante determinou um valor diferente em sua 

resolução. A figura 52 mostra a resolução do item d pela participante F8. 

 
Figura 52: Resolução do item d, da questão 3, do bloco de atividades 2, pela 

participante F8 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Essa análise também mostra que a participante F4 calculou outra taxa de 

lotação, respondendo que a área do pasto é de “11,9 ha”. A figura 53 mostra a 

resolução desse item por essa participante, bem como a sua justificativa. 

 
Figura 53: Resolução dos itens c e d, da questão 3, do bloco de atividades 2, 

pela participante F4

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Finalizando essa análise, a figura 54 mostra a resolução dessa questão 

pela participante F12 por meio da elaboração de um etnomodelo êmico. 

 
Figura 54: Resolução dos itens c e d, da questão 3, do bloco de atividades 2, 

pela participante F12 por meio de um etnomodelo êmico

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Após a apresentação e a análise dos dados coletados no bloco de 

atividades 2, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta 

para a determinação dos códigos preliminares. 

 

3.3.2.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 

2: Privilegiando o Conhecimento Extraescolar (Êmico) 

 

O quadro 19 mostra os códigos preliminares obtidos na codificação aberta 

com relação à análise dos dados coletados nas questões propostas no segundo 

bloco de atividades desse estudo  
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Quadro 19: Codificação aberta do segundo bloco de atividades 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Aproximadamente 1,6 por que é colocado na informação 
anterior (28). É estimado que a cada hectare possui 1,6 
bovinos (5). Porque no Brasil a taxa de lotação é 1,6 
animais por hectare (28). 1,6 UA/ha (5). Em cada 
hectare cabe de 1 a 2 bovinos (7). Segundo o texto 1,6 
bois (28), meu pai disse (23) assim que o ideal é colocar 
1 bovino (1) e assim não faltará alimento (14). 

Usei a regra de três (13) para resolver e cheguei a 
1000:1,6 (17) no qual o resultado foi 625 bovinos (19). A 
equação (13) que determina a taxa de lotação, ou seja, 
a quantidade de animais, é taxa=UA/há (27). Então 
considerei a taxa como x e os hectares como y e a UA é 
70. Depois substitui os valores na regra apresentada 
(30). 112 há, se são 70 cabeças, para saber a área é 
multiplicar o número de animais por 1,6 (20) que é a taxa 
de lotação (28). 70:1,6=43,75 há (27). 

Dividi (13) a quantidade de animais (18) pela taxa de 
lotação média do Brasil (17). 1 hectare que é igual a 
10000 (24). Base x altura (13). Se a pergunta é quantos 
hectares precisam para 70 cabeças (28) seria 
70:1,6=43,75 há (27), mas não existe 1,6 boi existe 1 boi 
e 1 boi seriam 70 há (14) segundo meu pai (23) me disse 
sobre a questão 1 (28). Você divide 70 pela área que 
você tem (20). Retângulo e forma retangular (13). 

Um paralelogramo (13), pois a base ficaria apontada 
para o rio, assim, aproveitando a área (5). Um polígono 
(13), pois tem 4 lados (17). Os lados opostos são 
paralelos (24). Por isso aproveitaria mais a área, 
deixando a base por lado do rio (5). Além de cortar o rio, 
se queria o formato do terreno do seu João e trazendo 
um bom espaço para a quantidade de bovinos (20). 
Senão fosse construir uma ponte para os animais irem 
para o outro lado deveriam encerrar a cerca no rio (19). 
Apenas 1 pasto, pois seu João tem 17 cabeças (20). 

Seu João precisará de apenas 10000m² para fazer o 
pasto (26). Apenas 1 pasto, pois a taxa de lotação média 
do Brasil é de 1,6 UA/há (28), mas a de seu João é 
menor que isso, portanto 1 apenas seria o bastante (26). 
Ele precisará de mais de 1 pasto. Se não tiver uma 
ponte, são 2 pastos (5). 1 hectare, pois o pasto terá 
poucas cabeças para suprir a quantidade de ha (20). 

Pesquisei na internet e usei uma calculadora de 
medidas online (29). Encontrei que 5 alqueires mineiros 
é igual a 24,20 hectares (26). Usei aproximadamente 1/4 
do terreno (27), que corresponde a 1,25 do espaço dos 
5 alqueires (17), depois usei a regra de 3 (13) para 
determinar quantos ha possuem (20). 

 
(1) Conhecimento 
familiar 
 
(5) Relação da 
Matemática com o 
cotidiano 
 
(7) Práticas cotidianas 
 
(13) Conteúdos 
matemáticos 
 
(14) Conhecimento local 
(êmico) 
 
(17) Uso da matemática 
escolar 
 
(18) Estratégia para 
resolver problema 
 
(19) Incertezas em 
interpretação 
 
(20) Matematização em 
situações do dia a dia 
 
(21) Elaboração de 
etnomodelos êmicos 
 
(23) Interação da família 
com a educação dos 
filhos 
(24) Conhecimento 
matemático ético 
(26) Estratégias de 
resolução 
 
(27) Modelando 
situações-problema 
(28) Leitura e 
interpretação de texto 
(29) Uso de tecnologias 
 
(30) Elaboração de 
etnomodelos éticos 
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Após a finalização da codificação aberta, o professor-pesquisador iniciou 

a identificação das categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

3.3.2.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Privilegiando o Conhecimento Extraescolar (Êmico) 

 

O quadro 20 mostra a codificação axial realizada com relação à análise 

dos códigos preliminares obtidos no processo de codificação aberta. 

 
Quadro 20: Codificação axial dos dados coletados no Bloco de Atividades 2: 

Privilegiando o Conhecimento Extraescolar (Êmico) 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(7) Práticas cotidianas 
(14) Conhecimento local (êmico) 
(21) Elaboração de etnomodelos êmicos 

Conhecimento 
Extraescolar (Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(15) Resolução de problemas 
(17) Uso da matemática escolar 
(19) Incertezas em interpretação 
(24) Conhecimento matemático ético 

Conhecimento Escolar 
(Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(20) Matematização em situações do dia a dia 
(27) Modelando situações-problema 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

(18) Estratégia para resolver problema 
(23) Interação da família com a educação dos filhos 
(26) Estratégias de resolução 
(28) Leitura e interpretação de textos 
(29) Uso de tecnologias 

Ação pedagógica da 
Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professor-pesquisador 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial das atividades desse 

bloco, apresenta-se a análise dos dados coletados no terceiro bloco de 

atividades: Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural). 

 

3.3.3 Bloco de Atividades 3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico 

(Dinamismo Cultural) 

 

A aplicação do Bloco de Atividade 3: Privilegiando o Conhecimento 

Dialógico (Dinamismo Cultural) se iniciou em 19 de outubro de 2020, sendo 

finalizado em 20 de novembro de 2020. Esse tópico tem como propósito 
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organizar, analisar e apresentar os dados obtidos no registro documental 

aplicado para os participantes desse estudo. O principal objetivo da realização 

desse bloco de atividade foi verificar os prováveis vínculos entre o conhecimento 

matemático escolar (ético) com o conhecimento matemático utilizado no 

cotidiano dos participantes em suas respectivas comunidades (êmico). 

A entrega desse bloco de atividades para os participantes seguiu os 

mesmos protocolos de segurança que a entrega do questionário inicial r dos 

blocos de atividades realizados anteriormente. Assim, as atividades propostas 

para esse bloco foram colocadas em envelopes separados para cada 

participante, sendo que o professor–pesquisador entregou esse documento 

diretamente para cada um dos participantes, com a utilização da máscara e 

obedecendo as regras do distanciamento conforme proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Contudo, como os participantes residem em localidades diferentes, então 

não foi possível que o professor-pesquisador finalizasse essa entrega no mesmo 

dia e, de acordo com esse fato, também houve um atraso na devolução das 

atividades desse bloco. É importante ressaltar que, ao entregar os envelopes 

para os participantes, o professor-pesquisador promoveu uma breve explicação 

sobre como realizar as atividades propostas, bem como discutiu por meio do 

WhatsApp, caso necessitassem desse auxílio. 

Esse bloco de atividades foi composto por duas (2) situações-problema 

contextualizadas, denominadas de Atividade 1: O que é mais vantajoso? Vender 

um suíno vivo ou abatê-lo para vender? e Atividade 2: Relação entre as 

grandezas matemáticas na fabricação de cachaça, sendo que a primeira foi 

composta por 16 questões e a segunda por 10 questões, todas indicadas por 

letras do alfabeto. Primeiramente, o professor-pesquisador analisou as 

respostas dadas para as questões da atividade 1: O que é mais vantajoso? 

Vender um suíno vivo ou abatê-lo para vender? 

Assim, a atividade 1 apresentou um questionamento com relação à 

vantagem na venda de um suíno vivo ou morto. Para essa atividade foram 

apresentados um texto e tabelas com o objetivo de fornecer informações para 

os participantes responderem às questões propostas. Desse modo, de posse 

dessas referências, os participantes tiveram a possibilidade de compararem o 

conhecimento escolar com o saber do dia a dia, registrando as suas respostas. 
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Essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador obtivesse as 

informações relevantes para a obtenção de uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esse estudo. 

Iniciando essa análise, as respostas dadas para a questão 1: A primeira 

dúvida é a respeito do preço do kg da carne suína. Você sabia que existem 

valores diferentes para cada caso: suíno vivo ou suíno morto (carcaça)?, 

mostram que 3 (três) participantes responderam que desconheciam esse fato. 

Por exemplo, a participante F12 escreveu que “Para mim, após o animal ter sido 

abatido ele continuava com o mesmo peso”, a participante F10 respondeu que 

“Para mim era a mesma coisa” enquanto a participante F4 comentou que “eu 

não sabia disso”. 

Dos 5 (cinco) participantes que responderam afirmativamente essa 

questão, 1 (uma) participante, F6, não justificou a sua resposta enquanto 4 

(quatro) participantes a justificaram. Por exemplo, o participante M3 escreveu 

que “Sim, pelo menos aqui onde moro” enquanto o participante M1 respondeu 

que “um suíno vivo poderá engordar para vender novamente”. Desse modo, as 

participantes as participantes F8 e F2 responderam essa questão de maneira 

semelhante. Por exemplo, a participante F8 afirmou que “Sim, já que o porco 

vivo pode engordar e ser vendido de novo”. 

Em seguida, 8 (oito) participantes responderam sobre o seu entendimento 

com relação à questão 1a): O que você acha que pesa mais, o porco vivo ou a 

carcaça? Explique a sua resposta. O quadro 21 mostra a resposta dada por 

esses participantes para essa questão. 

 
Quadro 21: Respostas dadas pelos participantes para a questão 1a, da 

atividade 1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Justificativas 

F2 Vivo, porque tem as partes que são retiradas depois do abate, como 
as vísceras, rins, gordura e etc., que fazem com que ele pese mais. 

F4 O porco vivo. Por que tem os órgãos internos. 

F6 O porco vivo. Por que para você obter a carcaça, você retira as 
vísceras, inclusive rins e gorduras dos rins, cerdas e unhas, 
permanecendo a extremidade dos membros, o couro e a cauda. 

F8 Vivo, pois tem os seus órgãos. 

F10 Vivo, porque tem carne, tem as partes melhor, morto só fica os ossos. 

F12 Vivo. No caso de seu Matias, o porco vivo pesava 118 kg, mas depois 
de retirar determinadas partes do animal, obviamente, o peso 
diminui, no caso foi para 82kg. 
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M1 O porco vivo, pois ele tem os seus órgãos, nervos e veias ainda em 
funcionamento. 

M3 Vivo já que retiram os miúdos e o sangue diminuindo o peso. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Quanto você acha que 

um porco vivo pesa mais que a carcaça? É possível determinar? Explique a sua 

resposta, mostra que 8 (oito) participantes utilizaram as informações dadas na 

situação-problema proposta, mas também incluíram os próprios saberes em 

suas respostas. Por exemplo, a participante F2 e M3 determinaram essa 

resposta de modo similar. Por exemplo, a participante F2 escreveu que “Eu acho 

que entre 20 e 45 kg. Não é possível, por que isso depende muito do animal, de 

sua alimentação e de como é tratado”. 

De modo semelhante, a participante F4 afirmou que “uns 30 kg a mais. 

Acho que depende de quanto o porco come” enquanto a participante F6 

empregou informações matemáticas para generalizar a sua resposta ao concluir 

que “Pela minha conclusão da atividade anterior, o valor aproximadamente da 

porcentagem é de 30,5%”. 

Desse modo, o participante M1 respondeu que é “aproximadamente 30 

kg, sim, é possível, através da pesagem do porco”, a participante F8 justificou a 

sua resposta afirmando que a diferença de peso é de “30kg”, podendo ser 

determinada ao “pesar o porco” enquanto a participante F10 afirmou que “Eu 

acho que é entre 10 a 20 kg, não é possível, pois depende muito de animal para 

animal”. 

Por outro lado, a participante F12 foi a única que não estimou um peso ou 

um intervalo de peso, justificando que “Não é possível determinar um valor, pois 

depende muito das condições do animal abatido, quanto pesava, tamanho, se 

as partes retiradas pesavam muito ou não, entre outros”. 

Em seguida, a análise das respostas dadas para a questão 3: Qual é o 

rendimento da carcaça do porco morto em relação ao suíno vivo?, mostra que 3 

(três) participantes responderam intuitivamente essa questão enquanto 5 (cinco) 

participantes utilizaram a porcentagem para representar esse rendimento. O 

quadro 22 mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 
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Quadro 22: Respostas dadas pelos participantes para a questão 3, da atividade 
1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Justificativas 

F2 x = 36/118 x 100 = 0,305084 x 100 = 30,5084%. 

F4 x = 36/118 x 100 = 0,305084 x 100 = 30,5084%. 

F6 O rendimento da carcaça é 69,49%. 

F8 O que é jogado fora pode ser reutilizado. 

F10 36 ÷ 118 = 0,305 x 100 = 30,508%. 

F12 Aparentemente a carcaça dele morto rende bem mais que ele vivo. 

M1 Os membros e órgãos, além da gordura, podem ser usados para 
produzir novos produtos. 

M3 É menor eu diria que em porcentagem no máximo uns 75%. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Nesse contexto, a figura 55 mostra a resolução da questão 4, da atividade 

1, do terceiro bloco de atividades, pela participante F6 por meio da elaboração 

de um etnomodelo dialógico ao utilizar conhecimentos escolares e informações 

locais para essa representação. 

 
Figura 55: Resolução da questão 3, da atividade, do terceiro bloco de 
atividades, pela participante F6, por meio de um etnomodelo dialógico

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: A porcentagem 

geralmente é usada para indicar de rendimento. Será que podemos usar esse 

conhecimento matemático para indicar o rendimento nessa situação? Explique a 

sua resposta, mostra que, para 8 (oito) participantes, a porcentagem pode ser 

utilizada como um indicador de rendimento. O quadro 23 mostra a justificativa 

dos participantes para essa questão. 

 
Quadro 23: Justificativa dada pelos participantes para a questão 4, da atividade 

1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Justificativas 

F2 Pode-se calcular a diferença entre o suíno vivo e a carcaça para 
estabelecer uma porcentagem. 

F4 A porcentagem de gordura e carne em relação ao rendimento da 
carcaça e do porco vivo. 

F6 Por que o rendimento neste caso é 69,49%. 

F8 Pois os dois têm rendimentos diferentes. 
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F10 Por que dá pra calcular a diferença do suíno vivo e da carcaça e 
colocar um porcentagem. 

F12 Pois a situação é a mesma em qualquer outra. 

M1 Pois ambos têm rendimentos diferentes  

M3 Pegamos o porco porque ele é 100% e retiramos o peso. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Será que podemos 

construir um modelo (representação) para ser usado toda vez que desejarmos 

saber o rendimento de um em relação ao outro? Explique a sua resposta, mostra 

que 8 (oito) participantes responderam positivamente essa questão. O quadro 

24 mostra as respostas dadas por esses participantes para essa questão. 

 
Quadro 24: justificativa dadas pelos participantes para Atividade 1 letra f 

Participantes Justificativas 

F2 Por que em casos como esses apenas os valores vão mudar 

F4 Com base em cada suíno individual 

F6 Sim é um porcentual 

F8 Isso facilita o cálculo  

F10 Por que a conta nesse caso é a mesma só muda o resultado 

F12 Acredito que sim, já que são situações diferentes. 

M1 Isso facilitará o cálculo na hora da venda 

M3 Precisamos saber o peso em suas formas e depois convertemos 
em porcentagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As respostas dadas para a questão 6: Se a resposta foi sim na questão 

anterior, então construa um modelo para indicar o rendimento da carcaça em 

relação ao porco vivo, mostram que 4 (quatro) participantes utilizaram o 

conhecimento das questões anteriores para responder essa situação-problema, 

contudo, 2 (dois) participantes escreveram um modelo generalizado para 

representar o rendimento relacionado com a carcaça do porco. 

Por exemplo, a participante F6 resolveu essa situação-problema por meio 

de sua matematização ao afirmar que “Se um porco pesa 100kg e a carcaça 

pesa 70kg. O rendimento é 70% e por regra geral o rendimento pode ser 

considerado dessa forma”, a participante F4 afirmou que a “carcaça rende em 

média 30% em comparação ao porco vivo”. Para a participante F10, o 

rendimento é obtido pelo etnomodelo “Rendimento = peso da carcaça ÷ peso do 

porco vivo”. Similarmente, a figura 56 mostra o etnomodelo dialógico elaborado 

pela participante F2 com base em informações locais e escolares. 
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Figura 56: Etnomodelo dialógico elaborado pela participante F2 para a questão 

6, da atividade 1, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 4 (quatro) participantes justificaram intuitivamente a 

resposta dada para essa questão. Por exemplo, a participante F12 escreveu que 

“1 porco vivo – 1 porco inteiro (1 unidade), a carcaça do porco dividida em partes 

rende uma quantidade x>1 unidade”, o participante M3 respondeu que é preciso 

“Ver os pesos vivo e morto e comparar os preços” enquanto os participantes M1 

e F8 escreveram a mesma explicação, justificando que a “carcaça pode ser 

usada de seus restos para a produção de novos alimentos e produtos, mas o 

porco vivo pode ser usado para reprodução ou ser engordado e revendido”. 

As próximas questões estão embasadas nas informações constantes no 

quadro 15 e 16 do Bloco de atividade 3 (Apêndice VII). Dessa maneira, a análise 

das respostas dadas para a questão 7: Como você acha que esses preços são 

estipulados?, mostra que 7 (sete) participantes responderam essa questão. Por 

exemplo, a participante F10 respondeu que os preços são estipulados “através 

do peso do suíno, tipo, da quantidade de carne e caso o investidor do suíno 

pagar aluguel ou quiser cobrar o alimento do animal tudo é cobrado” enquanto a 

participante F12 escreveu que “É feita uma pesquisa com prováveis criadores e 

feita uma estimativa com os valores apresentados”. 

Nesse direcionamento, o participante M3 respondeu que “acho que são 

de acordo os frigoríficos que compram e divulgam”, o participante M1 escreveu 

que “com a máquina de pesagem, lá são mostrados o peso do animal, assim, 

estipulando o preço aproximado, como é feito nos açougues e supermercados”, 

a participante F8 afirmou que “com balança, lá mostra o peso e quanto vale o 

quilo”, a participante F4 respondeu que o “peso do porco, gordura, carne e 

tamanho” enquanto a participante F2 comentou que os preços são estipulados 

“de acordo com o tipo do suíno e com o peso”. Por outro lado, 1(uma) 

participante, F6, não respondeu essa questão. 
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Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 8: Na sua 

comunidade, esses são os preços usados para a comercialização da carne de 

porco? Realize uma pesquise em sua comunidade, contudo, em virtude da crise 

pandêmica e do isolamento social, os participantes foram orientados a 

realizarem uma pesquisa pela internet, caso houvesse essa possibilidade. 

Desse modo, 3 (três) participantes não responderam essa questão, 3 

(três) participantes a responderam sobre os preços cobrados, mas não 

realizaram a pesquisa, pois utilizaram as informações providenciadas no texto 

discutido anteriormente. Por exemplo, os participantes F10 e M3 responderam 

essa questão de maneira semelhante. 

Por exemplo a participante F10 afirmou que que “Sim, pois tudo que citei 

na questão anterior é cobrado” enquanto a participante F8 afirmou que “Não”, 

mas não justificou a sua resposta. Por outro lado, 2 (dois) participantes 

realizaram a pesquisa na internet, como, por exemplo, enquanto a participante 

F2 afirmou que “Não, o preço é em torno de 15 a 22 reais”. 

A análise das respostas dadas para a questão 9: Observando apenas os 

preços dos quadros 15 e 16, qual deles você acha mais vantajoso? Vender o 

porco vivo? Vender o porco morto? Explique, mostra que, para 4 (quatro) 

participantes, vender o porco morto é mais vantajoso enquanto para 3 (três) 

participantes, a venda do porco vivo tem mais vantagem. Contudo, 1 (uma) 

participante, F6, não respondeu essa questão. O quadro 25 mostra a resposta e 

a justificativa dadas pelos participantes desse estudo. 

 
Quadro 25: Resposta e justificativa dadas pelos participantes para a questão 9, 

da atividade 1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Vender o porco vivo 
Justificativas 

Vender o porco morto 
Justificativas 

F2  Por que o preço é mais alto. 

F4 Sim.  

F6 Não respondeu  Não respondeu. 

F8 O peso é mais vantajoso na 
venda. 

 

F10  Por que o lucro vai ser maior. 

F12  A média apresentada pelo porco 
já abatido aparenta ser mais 
vantajosa que ele vivo. 

M1 O peso é mais favorável à venda, 
já que o peso será maior e terá 
maior rendimento por quilo. 
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M3  O preço dele morto é maior 
mesmo o porco ficando mais 
leve. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com a análise das respostas dadas para a questão 10: 

Observando os quadros 15 e 16 de preço e todas as observações realizadas nas 

questões anteriores, calcule o valor que será vendido o porco vivo. Explique o 

seu procedimento, mostra que 1 (uma) participante, F6, não respondeu essa 

questão enquanto 5 (cinco) participantes a responderam, justificando as suas 

respostas. 

Por exemplo, a participante F8 e o participante M1 escreveram a mesma 

resposta ao afirmarem que “usei a multiplicação, considerando o peso e o valor 

por Kg, um porco em média de 100kg valerá por kg, 530,00 aproximadamente”. 

É importante observar que houve um equívoco quando esses participantes 

confirmaram o valor de 530,00, pois a questão se referia à venda do porco vivo 

de 118Kg, no entanto, esse raciocínio estava correto. 

Essa análise também mostra que a participante F4 respondeu essa 

questão afirmando que são “118 kg do porco x 5,30 (preço de MG) = R$ 625,40” 

por meio da elaboração de um etnomodelo. Por outro lado, a participante F2 

realizou os seus cálculos considerando todas as regiões mostradas no quadro 

15, utilizando as regiões com menor e maior valores para determinar um 

intervalor que, nesse caso, é o valor médio entre os preços do quilograma que 

está entre R$5,30 para região de maior valor e R$4,54 para região de menor 

valor. A figura 57 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 
Figura 57: Resposta dada pela participante F2 para a questão 10, da atividade 

1, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, a figura 58 mostra o processo de 

matematização utilizado pela participante F12. 
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Figura 58: Processo de matematização utilizado pela participante F12 para a 
questão 10, da atividade 1, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Contudo, os participantes M1 e F10 responderam essa questão de 

maneira equivocada. Por exemplo, se cada quilo do porco vivo custa R$ 5,30 e 

o participante M1 considerou que esse peso é de 100 kg, então, o custo total 

seria de R$ 530,00, porém, a participante F10 somou os indicadores da tabela 

dada para determinar esse valor. Assim, o participante M1 afirmou que “levei em 

consideração um porco de 100kg que perdeu 30 kg ao ser morto, o valor dele 

vivo é 5280 e morto é 665,70” enquanto a participante F10 respondeu que o valor 

de venda é dado por “5,30 + 0,57% +6,21% = 5,661216041”. A figura 59 mostra 

a resolução dessa questão pela participante F10 por meio da elaboração de um 

etnomodelo dialógico. 

 
Figura 59: Resolução equivocada da questão 10, da atividade 1, do terceiro 

bloco de atividades pela participante F10

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para a questão 11: Observando os quadros 

15 e 16 de preço e todas as observações realizadas nas questões anteriores, 

calcule o valor que será vendida a carcaça do porco morto. Explique o seu 

procedimento, mostra que 4 (quatro) participantes responderam corretamente 

essa questão. Por exemplo, os participantes M1 e F8 responderam essa questão 

de maneira similar. Por exemplo, a participante F8 comentou que esse valor é 

“R$ 635,50”, mas não justificou a sua resposta.  

Nesse direcionamento, a participante F12 escreveu que “foi usado o 

mesmo procedimento da questão anterior, mas levando em consideração os 

dados do porco morto”. A figura 60 mostra a resolução dessa questão por essa 

participante por meio da elaboração de um etnomodelo dialógico. 
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Figura 60: Resolução da questão 11, da atividade 1, do terceiro bloco de 
atividades, pela participante F12

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Resolvendo essa situação-problema, a participante F2 determinou um 

intervalo de valores ao utilizar os dados de todas as regiões mostrada no quadro 

16, respondendo que esse valor está “entre R$615,80 e R$635,50”. A figura 61 

mostra a matematização dessa questão realizada pela participante F2. 

 
Figura 61: Matematização da questão 11, da atividade 1, do terceiro bloco de 

atividades, pela participante F2

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 3 (três) participantes responderam erroneamente essa 

situação-problema. Por exemplo, a participante F4 respondeu erroneamente que 

são “82kg (carcaça) x 7,72(a média) = 633,04”. Por outro lado, 1 (uma) 

participante, F6, não respondeu essa questão. Contudo, as anotações 

registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que essa 

participante utilizou um dado incorreto do quadro que contém a média de valores 

da carcaça suína em diversas regiões do país. 

No entanto, mesmo tendo confundido os valores, o seu raciocínio está 

correto. Nesse sentido, o participante M3 respondeu incorretamente que esse 

valor é “665,00 R$ que é mais ou menos usei a média apresentada de valores 

de um porco de 100kgque perde 30 ao ser morto” enquanto a participante F10 

também resolveu essa questão incorretamente. A figura 62 mostra a resolução 

dessa questão pela participante F10. 
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Figura 62: Resolução da questão 11, da atividade 1, do terceiro bloco de 
atividades, pela participante F10

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Com relação à análise das respostas dada para questão 12: Depois de 

realizar os cálculos das questões 10 e 11, explique o que você pode concluir?, 

infere-se que 6 (seis) participantes concluíram que a carcaça é vendida pelo 

maior preço, 1 (uma) participante, F4, respondeu que é o “porco vivo” enquanto 

1(uma) participante, F6, não respondeu essa questão. O quadro 26 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 
Quadro 26: Respostas dadas pelos participantes para a questão 12, da 

atividade 1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Respostas  

F2 Comprar a carcaça suína é mais caro do que comprar o porco vivo. 

F4 A carcaça do que o porco vivo. 

F6 Não respondeu a questão. 

F8 Que a carcaça, por mais que seja mais leve, vale mais. 

F10 Que vender a carcaça é mais lucro do que vender o suíno vivo. 

F12 Que a venda da carcaça do porco morto são maiores que em 
relação a ele vivo, mas com uma mínima diferença. 

M1 Que a carcaça do porco, por mais que seja mais leve, valerá mais 
que o porco vivo, devido ao preço estipulado na segunda tabela. 

M3 Que é mais vantajoso vender o porco morto. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 13: 

Você acha que esses valores são justos? Explique, mostram que, para 6 (seis) 

participantes, os valores cobrados estão corretos e são justos. Por exemplo, os 

participantes M3 e F10 respondeu essa questão de maneira similar. Nesse 

sentido, o participante M3 marcou “Sim”, justificando que “é o valor de mercado 

do estado”. 

Similarmente, a participante F4 escreveu “Sim”, justificando que a 

“carcaça pesa menos”, a participante F2 respondeu que “Sim”, justificando que 

“para vender a carcaça do porco é preciso abate-lo e limpa-lo por isso é justo 
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vende-lo mais caro”, a participante F8 marcou “Sim”, justificando que “ele [porco] 

pode ser reaproveitado” enquanto o participante M1 respondeu que “Sim”, 

justificando que a “carcaça pode ser reaproveitada, diferente do porco vivo”. 

Por outro lado, 1 (uma) participante, F12, discordou dessa asserção ao 

responder que “Não”, justificando que: “Por que eu penso que a vida do porco 

deveria ser levada em consideração, além do trabalho levado pelo fazendeiro”. 

Destaca-se que 1 (uma) participante, F6, não respondeu essa questão. 

A análise das respostas dadas para a questão 14: Será que o Seu Matias 

deveria cobrar o trabalho que teve para abater o porco, desviscerar e limpar todo 

o animal abatido? Explique a sua resposta, mostra que, para 8 (oito) 

participantes, o trabalho realizado por Seu Matias deve ser valorizado. O quadro 

27 mostra as respostas dadas por esses participantes para essa questão. 

 
Quadro 27: Respostas dadas pelos participantes para a questão 14, da 

atividade1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Respostas  

F2 Por que dá muito mais trabalho abater e limpar o porco, do que só 
vende-lo vivo. 

F4 Por que assim ele teve um trabalho que não foi realizado. 

F6 Por causa da mão de obra e despesas para descartar as vísceras. 

F8 Pois caso fosse vendido inteiro, os compradores fariam esse 
serviço. 

F10 Por que ele tem que cobrar a mão de obra pois é muito trabalhoso. 

F12 Por que é um trabalho árduo que ele teve. 

M1 Pois caso fosse vendido inteiro, os compradores fariam esse 
serviço, então ele facilitou para os compradores. 

M3 Já que isso leva particularmente o dia todo se for feito por duas 
pessoas ao menos (experiência própria). 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Finalizando a análise das questões propostas para a atividade 1, as 

respostas dadas par a questão 15: Qual é o valor que você acha que deverá ser 

acrescentado ao valor da carcaça pelo trabalho realizado pelo Seu Matias? 

Explique a sua resposta, mostra que 7 (sete) participantes utilizaram uma lógica 

própria para atribuir um valor para o trabalho realizado por Seu Matias caso 

houvesse a venda da carcaça do porco enquanto 1 (uma) participante, F2, não 

respondeu essa questão. O quadro 28 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão. 
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Quadro 28: Resposta dadas pelos participantes para a questão 15, da atividade 
1, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Respostas  

F2 Não respondeu a questão. 

F4 Acho que esse valor depende quantas coisas ele despojou, assim, 
calculando uns 30% da carcaça. 

F6 Ele gastou 25% do tempo dele para abater e limpar o corpo do porco, 
pela minha conclusão ele recebe 12,50 por cada carcaça. 

F8 Da carcaça inteira, a cada kg a menos após a limpeza seria 
adicionado o valor de R$ 7,75 o quilo. 

F10 Pelo menos uns 20 a 50 reais da sua mão de obra. 

F12 Entre 100 e 200 reais. O valor da carcaça fica aproximadamente 
R$600,00, se fizer uma média em porcentagem daria uns R$16,00 
dia multiplicado por 30 (dias do mês) dá uns R$180,00 pela mão de 
obra. 

M1 O valor do peso da carcaça inteira, subtraindo pelo peso dela após o 
trabalho de seu Matias, por exemplo, a cada kg a menos após a 
limpeza seria adicionado o valor de 7,75 R$ o quilo. 

M3 Uns R$ 150,00 no mínimo já que é muito trabalhoso. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com a análise das atividades propostas no terceiro bloco, o 

professor-pesquisador analisou as respostas dadas para as questões da 

Atividade 2: Relação entre as grandezas matemáticas na fabricação de cachaça, 

que trata da relação entre grandezas matemáticas na fabricação de cachaça. 

Essa atividade é composta por 10 questões relacionadas com o contexto da 

produção de cachaça. 

Assim, a análise das respostas dadas para a questão 1: Qual a área que 

Seu Antônio cortará na primeira produção obedecendo a área de renovação? 

Explique a sua resposta, mostra que 4 (quatro) participantes responderam 

corretamente essa questão. 

Por exemplo, a participante F6 respondeu que essa área é “80% de 3,5 

ha. Ele cortará 2,8 de sua área ou seja 80% de 3,5ha”, o participante M3 

respondeu que “80 porcento = 2,8 ha dos 3,5 ha que ele plantou”. 

Nesse sentido, os participantes F2 e F4 resolveram essa questão de 

maneira similar. Por exemplo, a participante F2 também elaborou um 

etnomodelo para representar essa situação-problema. A figura 63 mostra o 

etnomodelo elaborado por essa participante para resolver essa questão. 
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Figura 63: Etnomodelo elaborado pela participante F12 para a questão 1, da 
atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
No entanto, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que 3 (três) participantes se equivocaram ao responderem 

essa questão. Por exemplo, os participantes F8 e M1 responderam essa questão 

de maneira equivocada, pois determinaram a resposta como 2800 metros, 

quando a unidade de medida correta é metros quadrados (m²), sendo que o valor 

correto também é 28000m². 

Desse modo, a participante F8 respondeu que essa área é de “2800 

metros, pois 20% de 3500(m de hectares) é igual a 700m², menos os 3,5 

hectares é igual a 2800m” enquanto o participante M1 escreveu que essa área 

é de “2800 metros. Pois 20% de 3500 (metros de hectares) é igual a 700m², 

menos o comprimento de 3,5 hectares é igual a 2800 a área que será cortada”. 

Assim, a participante F12 considerou que os 20% da área total era a área 

de corte, justificando que “Como 3,5 ha é o terreno que será utilizado para a 

fabricação de cachaça, ou seja, representa 100% do local, mas só 20% pode ser 

cortado, que são 0,7 da área”. A figura 64 mostra que a participante F12 utilizou 

a regra de três para calcular o valor da área solicitada nessa questão por meio 

da elaboração de um etnomodelo que representa essa situação-problema. 

 
Figura 64: Resolução da questão 1, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pela participante F12

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 1 (uma) participante, F10, respondeu essa questão 

erroneamente ao justificar que “3,5 é a área que Antônio quer usar, 1,5 é a área 

que não vai usar”. 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Explique como você 

ajudaria Seu Antônio a determinar quantos quilos de muda de cana ele precisaria 
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plantar?, mostra que 8 (oito) participantes adotaram raciocínios diferentes para 

determinar esse valor. 

Por exemplo, a participante F6 respondeu que “12 x 3,5ha = 42 x 1000Kg 

= 42.000kg”, a participante F10 escreveu de modo semelhante ao responder que 

“Seu Antônio pegará 12000 mudas de cana e multiplicará por 3,5 hectares, o 

resultado e a quantidade de muda que ele vai precisar é 12000 x 3,5 = 42000” 

enquanto a participante F12 respondeu que “Seu Antônio teria que levar, nesse 

caso, a primeira informação colocada anteriormente e aplicar a mesma situação 

de acordo com seu terreno”. A figura 65 mostra a resolução dessa situação-

problema pela participante F12. 

 
Figura 65: Resolução da questão 2, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pela participante F12

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, a participante F8 utilizou a média do intervalo possível ao 

responder que “se a cada 1ha pode ser plantado de 8 a 12 toneladas de muda, 

por estimativa cada ha teria 10t de muda”, o participante M1 também empregou 

a média ao determinar que “se a cada 1ha pode ser plantado de 8 a 12 toneladas 

de muda, por estimativa cada ha teria 10 toneladas de muda, a metade do outro 

hectare terá 5 toneladas, resultando em 35 toneladas de mudas”. 

Contudo, a participante F4 considerou apenas a área que Seu Antônio 

cortará na primeira produção, respondendo que “se 1ha é igual a 8 a 12 

toneladas, então de acordo com essa conta 2,8ha a necessidade de 22,4 a 33,6 

toneladas”. Similarmente, a figura 66 mostra que participante M3 também utilizou 

a média do intervalo para resolver essas situação-problema. 

 
Figura 66: Resolução da questão2, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pelo participante M3

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por outro lado, a participante F2 resolveu essa situação-problema por 

meio da adoção de um intervalo possível para utilização por Seu Antônio. A 

figura 67 mostra a resolução dessa questão por essa participante. 

 
Figura 67: Resolução da questão 2, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades pelo participante F2

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para a questão 3: Qual é o rendimento que 

Seu Antônio terá quando a cana estiver em ponto de corte? Explique a sua 

resposta, mostra que os 8 (oito) participantes deram respostas diferentes para 

essa questão, por exemplo, 4 (quatro) desses participantes utilizaram a área total 

plantada, desconsiderando a área de renovação. 

Nesse sentido, a participante F12 escreveu que essa área é de “265,5 

toneladas. Se a cada 1ha geram 75 toneladas, 3,5ha geram um total de então 

de 265,5”, a participante F10 respondeu que “Seu Antônio pegará 75000 x 3,5 = 

262.500” enquanto os participantes F8 e M1 escreveram o mesmo texto para 

responder essa questão ao afirmar que essa produção é de “262,5 toneladas, 

pois multipliquei o rendimento por hectare e cheguei no resultado”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que, na elaboração dos etnomodelos, esses participantes utilizaram a 

área de corte, diminuindo a área de renovação. Por exemplo, os participantes F6 

e F4 responderam essa questão de modo similar. Por exemplo, a participante F6 

respondeu que “75 x 2,8ha = 210, ele vai obter 210 toneladas”. 

Por outro lado, 1 (uma) participante, F2, descontou os 20% da área de 

renovação do rendimento total ao responder que a produção é de “209,4 

toneladas de cana”. A figura 68 mostra a resolução dessa questão por essa 

participante. 
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Figura 68: Resolução da questão 3, da atividade 2, do terceiro bloco de 
atividades, pelo participante F2

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Nessa linha de raciocínio, o participante M3 descontou 10 toneladas do 

rendimento agrícola médio, respondendo que “Ele ganhará um total de 65 

toneladas por ha já que plantou 10 porque 3,5 é igual a 227,5 considerando a 

média de 75t”. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Qual é o rendimento de 

garapa que Seu Antônio terá com a sua produção de cana de açúcar? Explique 

a sua resposta, mostra que os 8 (oito) participantes utilizaram o resultado da 

questão anterior para realizar os seus cálculos, determinando valores diferentes. 

Por exemplo, a participante F6 respondeu corretamente essa questão ao 

escrever que “210.000 x 0,6 l = 126.000 l. Ele colheu 210.000kg de cana de 

açúcar e se de cada kg consegue tirar 0,6 l o rendimento será de 126.000 litros”. 

A figura 69 mostra a resolução correta dessa questão pela participante F4 por 

meio da utilização da regra de três nesse processo de matematização. 

 

Figura 69: Resolução da questão 4, da atividade 2, do terceiro bloco de 
atividades, pelo participante F4

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Desse modo, a participante F2 respondeu que são “125.640 litros de 

garapa, 209.400kg x 0,6 = 125.640, 209.400 kg de cana para 0,6 litros 

quantidade de garapa produzido por kg”. O participante M3 respondeu que são 

“1000kg = 1 t = 600l de garapa. 227,5 x 600 = 136.500”. 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que a participante F12 equivocou-se na resposta, pois 
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considerou o rendimento de 0,6 litros por tonelada, respondendo que são “159,3 

litros de garapa. Como nas outras questões eu usei a regra de três, mas o 

resultado é 159,3, pois está sendo multiplicado por 0,6”. 

Por outro lado, a participante F10 respondeu de forma erroneamente essa 

questão, pois considerou que o rendimento de 0,6 litros por hectare ao responder 

que “0,6(1 kg de cana de açúcar) x 3,5 (hectare) = 2,1(produção da cana de 

açúcar”, matematizando essa situação-problema por meio da elaboração de um 

etnomodelo êmico. 

Similarmente, os participantes F8 e M1 também responderam essa 

questão de maneira equivocada, pois dividiram a quantidade de kg de cana por 

0,6. Por exemplo, o participante M1 escreveu que são “437,500 litros, pois 

multipliquei 262,5 por 1000 (1 tonelada) e cheguei a 262,500 depois dividi por 

0,6 (rendimento de garapa) e cheguei no resultado”. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Qual é o rendimento de 

cachaça que ele terá com a sua produção de cana de açúcar? Explique a sua 

resposta, mostra que 4 (quatro) participantes responderam erroneamente essa 

questão. Por exemplo, os participantes F8 e M1 obtiveram a mesma resposta, 

contudo, não apresentaram os cálculos realizados, respondendo que o 

rendimento é de “3990. Se a cada tonelada rende 114 litros, multipliquei os 

valores e vi que o rendimento seria de 3990 litros de cachaça”. 

Desse modo, a participante F10 considerou 75000 toneladas de cana e 

não 75 toneladas, calculando apenas o valor para um hectare e, assim, 

respondeu que “114 (litros de cachaça por tonelada) x 75.000(tonelada de cana) 

= 8.550.000 (rendimento de cachaça” enquanto o participante M3 também não 

apresentou o cálculo utilizado nessa resolução, escrevendo que “136.500 litros 

0,6 por kg de cana aproximadamente já que a cada 1 kg de cana dá 

aproximadamente 0,6 l de garapa eu multipliquei por 1000 (kg = 1t) e já que 

227,5 t e 600l por t foi só multiplicar”. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes acertaram essa questão. Por 

exemplo, as participantes F6 e F4 responderam essa situação-problema da 

mesma maneira, afirmando que são “210 x 114 l = 23940 l”, sendo que a 

participante F4 justificou a sua resposta, comentando que “são 210 toneladas de 

cana porque multiplica-se por 114 que é o rendimento industrial médio”. Nessa 

análise, as participantes F12 e F2 responderam essa questão de maneira 
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semelhante. Por exemplo, a participante F12 afirmou que são “30.267 litros de 

cachaça. Utilizei o mesmo processo que anteriormente, mas com os dados sobre 

cachaça”. 

A análise das respostas dadas para a questão 6: Complete o quadro 17 

sobre o rendimento, em porcentagem, da produção de cachaça em relação a 

quantidade de cana em kg, mostram que 4 (quatro) participantes, F8, F2, F 6 e 

M1, entenderam que o rendimento da produção da cachaça estava relacionado 

com a quantidade de cana de açúcar produzida e, assim, preencheram o quadro 

proposto da mesma maneira. A figura 70 mostra esse quadro preenchido pela 

participante F2 para essa questão. 

 
Figura 70: Preenchimento do quadro 3 pela participante F2, da questão 6, da 

atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, a participante F4 não preencheu esse 

quadro enquanto a participante F12 entendeu que o rendimento estava 

relacionado com a quantidade de litros de cachaça produzidos por 1 tonelada de 

cana, ou seja, 114 litros. A figura 71 mostra o preenchimento desse quadro pela 

participante F12. 

 
Figura 71: Preenchimento do quadro 3 pela participante F12, da questão 6, da 

atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O participante M3 calculou de maneira equivocada a quantidade de 

cachaça e, consequentemente, o rendimento, contudo não justificou os 

resultados obtidos. A figura 72 mostra o preenchimento desse quadro por esse 

participante. 

 
Figura 72: Preenchimento do quadro 3 pela participante F12, da questão 6, da 

atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, a participante F10 calculou a quantidade 

de cachaça corretamente, mas para calcular o rendimento em porcentagem 

houve apenas a multiplicação da quantidade de cachaça por 10. A figura 73 

mostra o preenchimento desse quadro por essa participante. 

 

Figura 73: Preenchimento do quadro 3 pela participante F10, da questão 6, da 
atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 7: É 

possível construir um modelo que relaciona a quantidade de cana e a quantidade 

de litros de cachaça produzida para determinar o rendimento dessa produção? 

Qual seria esse modelo? Explique a sua resposta, mostra que 7 (sete) 

participantes apresentaram explicações diversas com relação à elaboração de 

um modelo para representar essa situação-problema enquanto 1 (uma) 
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participante, F4, não respondeu essa questão. O quadro 29 mostra as respostas 

dadas por esses participantes para essa questão. 

 
Quadro 29: Respostas dadas pelos participantes para a questão 7, da atividade 

2, do terceiro bloco de atividades 

Participantes Respostas  

F2 Explicação dada na figura 73. 

F4 Não respondeu a questão. 

F6 Sim. A regra de três. Por que o rendimento é constante. 

F8 Sim, gráfica, se a cada 1 t de cana o rendimento é 114 l e assim com 
outro valores. 

F10 0,6 (litros de cana)x 42000 ( quantidade de muda)x 114(litros de 
cachaça) = 2872.800 %( rendimento) = 28.728. 

F12 Eu usei a regra de três como na questão 5 para determinar quantos 
litros de cachaça e com esses resultados eu fiz a porcentagem. 

M1 Sim, gráfica, se a cada 1 tonelada de cana o rendimento é 114 litros 
assim seguimos esse exemplo com outro valores. 

M3 Sim, o rendimento médio é 114, portanto, pegamos p Kg e dividimos 
por 114, aí colocamos como porcentagem de 114, como fiz na 
calculadora e ficou assim. 500 ÷ 114 = 4,3859649123% de 114 = 5%. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que a participante F2 elaborou um etnomodelo para representar a 

situação-problema proposta nessa questão. A figura 74 mostra o etnomodelo 

dialógico elaborado por essa participante. 

 
Figura 74: Etnomodelo elaborado dialógico pela participante F2 para a questão 

7, da atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As respostas dadas para a questão 8: Construa uma representação 

gráfica no plano cartesiano para representar a relação da quantidade de cana e 

a quantidade de cachaça produzida, mostram que 1 (uma) participante, F4, não 

elaborou essa representação gráfica enquanto 3 (três) participantes, F2, M3, 

F10, elaboraram erroneamente e de modo semelhante um gráfico de barras. Por 

exemplo, a figura 75 mostra o gráfico de barras elaborado pela participante F2. 
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Figura 75: Gráfico de barras elaborado erroneamente pela participante F2, para 
a questão 8, da atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 4(quatro) participantes elaboraram corretamente a 

representação gráfica dessa questão. Por exemplo, os participantes M1 e F8 

também elaboraram gráficos semelhantes. A figura 76 mostra o gráfico 

elaborado pelo participante M1. 

 
Figura 76: Gráfico elaborado pelo participante M1 para a questão 8, da 

atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Essa análise também mostra que as participantes F6 e F12 

representaram graficamente, de modo semelhante, a relação entre a quantidade 

de cana e a quantidade de cachaça. As figuras 77 e 78 mostram os gráficos 

elaborados por essas participantes. 
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Figura 77: Gráfico elaborado pela participante F6 para a questão 8, da 
atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Figura 78: Gráfico elaborado pela participante F12 para a questão 8, da 

atividade 2, do terceiro bloco de atividades

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para a questão 9: Qual é a quantidade de 

cana necessária para produzir exatamente 1 litro de cachaça? Explique a sua 

resposta, mostra que 3 (três) participantes determinaram a resposta correta para 

essa questão. Por exemplo, a participante F12 utilizou a regra de três para 

resolver essa situação-problema, contudo, apesar de empregar a unidade 

tonelada não efetuou a transformação correspondente em quilos, respondendo 

que é necessário “aproximadamente 0,008 toneladas. Eu peguei a forma 

utilizada nas questões anteriores, mas invés de transformar tonelada em litros, 

fiz o processo contrário”. 
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Assim, a participante F10 realizou uma operação de divisão, mas errou no 

momento de efetuar o cálculo, no entanto, o seu raciocínio está correto, pois 

respondeu que “é necessário 6,994 de cana, 1 tonelada é igual a 1000, então, é 

só dividir por 114 litros de cachaça por tonelada e o resultado é 6,944 [conta] 

1.000 ÷114 = 6,944” enquanto a participante F2 respondeu que é preciso 

“8,771Kg”. A figura 79 mostra a resolução dessa questão por essa participante. 

 
Figura 79: Resolução da questão 9, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pela participante F2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Por outro lado, 4 (quatro) participantes responderam essa questão de 

maneira equivocada enquanto 1 (uma) participante, F4, não a respondeu. Por 

exemplo, o participante M1 escreveu “Para dar aproximadamente 1 litro, serão 

necessários 10 litros, dividi 114 por 100 e cheguei a 1,4 depois calculei com 1000 

e chegue a 10 litros. Não achei o resultado exato, apenas o aproximado” 

enquanto a participante F8 elaborou o cálculo “ 114 ÷100 = 1,14 e 1000÷100 = 

10”, mas não justificou a sua resposta. 

De modo semelhante, o participante M3 também não explicou o seu 

raciocínio para determinar a resposta: “1,4 kg dividi o 1 kg por 10 cada 0,1 é igual 

a 100 ml, aí, 600 + 400 = 1 litro” enquanto a figura 80 mostra a resolução dessa 

questão pela participante F6. 
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Figura 80: Resolução da questão 9, da atividade 2, do terceiro bloco de 
atividades, pela participante F6 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para finalizar essa análise, os 8 (oito) participantes responderam a 

questão 10: A que preço esse produtor deve vender a sua aguardente para obter 

um lucro de 20%? As anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que 5 (cinco) participantes responderam corretamente 

essa questão enquanto 3 (três) participantes não a responderam. 

No entanto, dos participantes que responderam corretamente essa 

questão, 2 (dois) deles determinaram o valor do litro a ser vendido, de maneiras 

diferentes. Por exemplo, a participante F2 respondeu que o valor é “R$ 4,60 o 

litro”, pois considerou o rendimento industrial médio de cachaça por tonelada de 

cana. A figura 81 mostra a resolução dessa questão por essa participante. 

 
Figura 81: Resolução da questão 10, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pela participante F2

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Similarmente, a figura 82 mostra a resolução dessa questão pela 

participante F12 respondeu que “se for por litro 524,64 ÷ 300 = 1,74”. Essa 

participante entendeu que a quantidade produzida de cachaça estava 

relacionada com o valor de embalagens plásticas compradas. Ambas as 

participantes, F2 e F12, determinaram que o valor a ser vendido pela produção 

total é de “R$ 524,64”. 
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Figura 82: Resolução da questão 10, da atividade 2, do terceiro bloco de 
atividades, pela participante F12

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Essa análise mostra que 3 (três) desses participantes determinaram o 

lucro da produção total com a utilização do mesmo cálculo. Por exemplo, a 

participante F10 respondeu que esse valor é “437,2 + 20% = 524,64 de lucro”. 

Similarmente, o participante M3 afirmou que “Ele terá que vender toda a cachaça 

a R$ 524,64 para ter lucro de exatamente 20%, ou seja, 120% de 437,2 = 524,64” 

enquanto para o participante M1, o valor da produção será vendida com um lucro 

de 20%. A figura 83 mostra a resolução dessa questão pelo participante M1. 

 
Figura 83: Resolução da questão 10, da atividade 2, do terceiro bloco de 

atividades, pelo participante M1

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação e a análise dos dados coletados nas atividades 

propostas no bloco 3, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação 

aberta para a determinação dos códigos preliminares para, em seguida, 

continuar com a codificação axial por meio da elaboração das categorias 

conceituais. 
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3.3.3.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 

3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural) 

 

O quadro 30 mostra o processo de codificação aberta com relação à 

análise das informações coletadas nas respostas dadas pelos participantes 

desse estudo às questões relacionadas com o Bloco de Atividades 3: 

Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural). 

 
Quadro 30: Codificação aberta do bloco de atividades 3: privilegiando o 

conhecimento dialógico (dinamismo cultural) 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Para mim mesmo após o animal ter sido abatido ele 
continuava com o mesmo peso (5). Por que a carcaça 
custa mais, já que é preciso matar e limpar o porco (14). 
Já que o porco vivo pode engordar ser vendido de novo 
(5). Vivo, por que ele tem as partes que lhe são retiradas 
depois do abate, como as vísceras, rins, gordura e etc. 
que fazem com que ele pese mais (14). Sem o sangue ele 
diminui o peso (5). Vivo já que retiram os miúdos (14). Eu 
acho que o peso é entre 20 e 45 kg (1). 
Porque isso depende muito do animal (14), a sua 
alimentação, de como é tratado (1). Segundo o texto (28) 
o porco perdeu 36 kg, então vou colocar uma margem de 
30 a 45 kg (20) de perda de peso, mas a raça também 
pode influenciar nisso (14). Pela minha conclusão da 
atividade anterior (28), o valor aproximado da 
porcentagem é de 30,5% (17). Aparentemente, a carcaça 
dele morto rende bem mais que o porco vivo (19) 
O que é jogado fora pode ser reutilizado (1). Os membros 
e os órgãos, além da gordura, podem ser usados para 
produzir novos produtos (7). 36 ÷ 118 = 0,305 x 100 = 
30,508% (17). O rendimento da carcaça é 69,49%, 
[cálculo] 82 x 100 = 8200, 8200 ÷118 = 69,5 (20). x = 
36/118 x 100 = 0,305084 x 100 = 30,5084% (17). Pode-
se calcular a diferença entre o suíno vivo e a carcaça (20) 
e estabelecer uma porcentagem (13). Isso facilitará o 
cálculo na hora da venda (31). Pegamos o porco que é 
100% e retiramos o seu peso (18). 
É um porcentual (13). Precisamos saber o peso em suas 
formas (7) e depois convertemos em porcentagem (17). 1 
porco vivo – 1 porco inteiro (1 unidade) (7), a carcaça do 
porco dividida em partes rende uma quantidade x > 1 
unidade (27). A carcaça pode ser usada de seus restos 
para a produção de novos alimentos e produtos (7), mas 
o porco vivo pode ser usado para reprodução ou ser 
engordado e revendido (14). Rendimento = peso da 
carcaça do porco ÷ peso do porco vivo (30). 

 
 
 
 
 
(1) Conhecimento 
familiar 
 
 
 
 
 
 
(5) Relação da 
Matemática com o 
cotidiano 
 
 
 
 
 
 
(7) Práticas cotidianas 
 
 
 
 
 
 
(13) Conteúdos 
matemáticos 
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Se um porco pesa 100kg e a carcaça pesa 70kg. O 
rendimento é 70%, que por regra geral o rendimento pode 
ser considerado dessa forma (32). Através do peso do 
suíno, tipo, da quantidade de carne, caso o investidor do 
suíno pagar aluguel, ou quiser cobrar o alimento do 
animal tudo é cobrado (27). Discuto com meus familiares 
(23), pois os preços de outros produtos e cheguei à 
conclusão que o preço varia entre R$15 e R$20 (32). 
É feito uma pesquisa com prováveis criadores e feita uma 
estimativa com os valores apresentados (27). Aqui em 
casa, quando matam porco (7) o preço do quilo é de 
acordo com a média dos supermercados (5). A média de 
preço apresentada pelo porco já abatido aparenta ser 
mais vantajosa do que o porco vivo (31). O peso é mais 
favorável à venda, já que o peso será maior e terá maior 
rendimento por quilo (31). O preço dele morto é maior 
mesmo e o porco ficando mais leve (7). 

x =  
Valor Final−Valor Original

Valor Original
. 100% (30). Usando a 

multiplicação (13), considerando o peso e o valor por Kg, 
um porco em média de 100kg valerá por kg, 530,00 
aproximadamente (21). 118 kg do porco x 5,30 (preço de 
MG) = R$ 625,40 (17). Primeiro considerei os 118 kg que 
possuía o porco abatido por seu Matias, segundo pensei 
que a cada KG gera R$ 5,30 (MG) (27) e depois fiz regra 
de três (17). Levando em consideração um porco de 
100kg que perdeu 30 kg ao ser morto o valor dele vivo é 
5280, e morto 665,70 (20). 
Um porco pesando em torno de 100kg ao ser abatido, 
perderá parte de seu peso (31), como a carcaça do porco 
de seu Matias pesava 82kg (27), usei a multiplicação (13) 
contando o valor por quilo e vi que a carcaça valerá R$ 
635,50 reais (27). 82kg (carcaça) x 7,72 (a média) = 
633,04 (30). Que as vendas da carcaça do porco morto 
são maiores do que em relação a ele vivo, mas com uma 
mínima diferença (31). Por que eu penso que a vida do 
porco deveria ser levada em consideração (1), além do 
trabalho levado pelo fazendeiro (14). 
Que a carcaça do porco, por mais que seja mais leve, 
valerá mais que o porco vivo (31), devido ao preço 
estipulado na segunda tabela (28). Por que para vender a 
carcaça do porco é preciso abate-lo e limpa-lo por isso é 
justo vende-lo mais caro (5). Já que isso leva 
particularmente o dia todo se for feito por duas pessoas 
ao menos (20) (experiência própria (7). Ele gastou 25% 
do tempo para abater e limpar o corpo do porco (5), pela 
minha conclusão ele recebe 12,50 por cada carcaça (7). 
Entre 100 e 200 reais. O valor da carcaça fica 
aproximadamente R$600,00, se fizer uma média (20) em 
porcentagem (13) daria uns R$16,00 dia multiplicado por 
30 (dias do mês) dá uns R$180,00 pela mão de obra (27). 
Acho que esse valor depende quantas coisas ele 
despojou, assim calculando uns 30% da carcaça (21). 
Como 3,5 ha é o terreno que será utilizado para a 

(14) Conhecimento local 
(êmico) 
 
 
 
 
 
 
(17) Uso da matemática 
escolar 
 
 
 
 
 
(18) Estratégia para 
resolver problema 
 
 
 
 
 
 
(20) Matematização em 
situações do dia a dia 
 
 
 
 
 
(21) Elaboração de 
etnomodelos êmicos 
 
 
 
 
 
 
(23) Interação da família 
com a educação dos 
filhos 
 
 
 
 
 
 
 
(26) Estratégias de 
resolução 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Ao encerrar o processo de determinação dos códigos preliminares no 

processo de codificação aberta do Bloco 3 de Atividades: Privilegiando o 

Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural), o professor-pesquisador 

prosseguiu com a codificação axial para a determinação das categorias 

conceituais. 

fabricação de cachaça, ou seja, representa 100% do local, 
mas só 20% pode ser cortado, que são 0,7 da área (27). 
80% de 3,5 ha. Ele cortará 2,8 de sua área ou seja 80% 
de 3,5ha (27). 12 x 3,5ha = 42 x 1000Kg = 42.000kg (17). 
2,8 ha por que é equivalente a 80% do terreno de 3,5 ha 
já que 20% se dedica a área de renovação (27). Se a cada 
1ha pode ser plantado de 8 a 12 toneladas de muda, por 
estimativa cada ha teria 10t de muda (32). 265,5 
toneladas. Se a cada 1ha geram 75 toneladas, 3,5ha 
geram um total de então de 265,5 (27). 75x2,8ha = 
210(17) toneladas respeitando a área de renovação já 
que a cana rende 75 ton. por área de corte. 
210.000 x 0,6 l = 126.000l (17). Ele colheu 210.000kg de 
cana de açúcar e se de cada kg consegue tirar 0,6 l o 
rendimento será de 126.000 litros (27). 159,3 litros de 
garapa. Como nas outras questões eu usei a regra de três 
(13), mas o resultado é 159,3, pois multipliquei por 0,6 (5). 
437,500 litros, multipliquei 262,5 por 1000 (1 tonelada) e 
cheguei a 262,500 depois dividi por 0,6 (rendimento de 
garapa) e cheguei no resultado (27). 
3990. Se a cada tonelada rende 114 litros, multipliquei os 
valores e vi que o rendimento seria de 3990 litros de 
cachaça (20). 210 x 114l = 23940l (17), por que são 210 
toneladas de cana e multiplica-se por 114 que é o 
rendimento industrial médio (27). 209.4 (toneladas de 
cana) x 114(quantidade em litros de cachaça por 
tonelada) = 23.871,60 (20). A regra de três (13). Por que 
o rendimento é constante (28). 0,6 (litros de cana) x 42000 
(quantidade de muda) x 114(litros de cachaça) = 
2872.800 % (rendimento) = 28.728 (32). 
Litros de cachaça

kg de cana
. 100% (30). Para dar aproximadamente 1 

litro, serão necessários 10 litros, dividi 114 por 100 e 
cheguei a 1,4 depois calculei com 1000 e cheguei a 10 
litros (27). Se eu consigo uma quantidade de litros maior 
eu consigo uma quantidade de kg maior (21). É 
necessário 6,994 de cana, 1 tonelada é igual a 1000 então 
só dividir por 114 litros de cachaça por tonelada o 
resultado é 6,944 [conta] 1.000 ÷114 = 6,944 (27). 
1000

x
=

114

1
    → 1000 = 114x → 8,771 = x (30). 437,2 + 

20% = 524,64, que é o lucro (17). Ele terá que vender toda 
a cachaça a R$ 524,64 para ter lucro de exatamente 20%. 
120% de 437,2 = 524,64(27). Se for por litro 524,64 ÷ 300 
= 1,74 (17). Não achei o resultado exato, apenas o valor 
aproximado (19). 

(27) Modelando 
situações-problema 
 
 
 
 
 
 
(28) Leitura e 
interpretação de texto 
 
 
 
 
 
 
 
(30) Elaboração de 
etnomodelos éticos 
 
 
 
 
 
 
(31) Percepção 
matemática 
 
 
 
 
 
 
(32) Elaboração de 
etnomodelos dialógicos 
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3.3.3.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural) 

 

O quadro 31 mostra a codificação axial realizada com relação à análise 

dos códigos preliminares obtidos no processo de codificação aberta. 

 

Quadro 31: Codificação axial do Bloco de Atividade 3: Privilegiando o 
Conhecimento Dialógico (Dinamismo Cultural) 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(7) Práticas cotidianas 
(14) Conhecimento local (êmico) 
(21) Elaboração de etnomodelos êmicos 

Conhecimento Extraescolar 
(Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(17) Uso da matemática escolar 
(30) Elaboração de etnomodelos éticos 

Conhecimento Escolar 
(Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(20) Matematização em situações do dia a dia 
(27) Modelando situações-problema 
(31) Percepção matemática 
(32) Elaboração de etnomodelos dialógicos 

 
 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

 

(18) Estratégia para resolver problema 
(23) Interação da família com a educação dos filhos 
(26) Estratégias de resolução 
(28) Leitura e interpretação de textos 

Ação pedagógica da 
Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com o 

Bloco de Atividades 3: Privilegiando o Conhecimento Dialógico (Dinamismo 

Cultural), apresenta-se a análise dos dados coletados no questionário final. 

 

3.3.4. Análise dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

Esse tópico apresenta a análise dos dados coletados nas respostas dadas 

para as questões do questionário final, cuja aplicação teve início em 20 de 

novembro de 2020 com previsão de término em 04 de dezembro de 2020. No 

entanto, o período de aplicação se estendeu até o dia 15 de dezembro de 2020, 

pois os 8 (oito) participantes resolveram esse questionário em suas residências, 

sendo que, em paralelo, também estavam realizando as atividades escolares 

que eram enviadas pela escola. 
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As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que outro ponto importante para ser destacado estava relacionado com 

o fato de que o questionário final foi entregue para quando o professor-

pesquisador buscou o terceiro bloco de atividades resolvido pelos participantes. 

No entanto, como citado anteriormente, ressalta-se que a entrega desse bloco 

de atividades também foi realizada em atraso em virtude da distância entre as 

comunidades nas quais esses participantes residem. Essas anotações também 

mostram que esses atrasos foram agravantes na logística da entrega dos 

materiais, bem como a sua resolução. 

É importante destacar que a entrega desse questionário para os 

participantes foi desencadeada conforme os protocolos de segurança utilizados 

anteriormente. Desse modo, os questionários foram colocados em envelopes 

separados para cada participante, sendo que o professor–pesquisador entregou 

esse documento diretamente para cada um dos alunos por meio da utilização de 

máscara e obedecendo as regras do distanciamento e higienização conforme 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Ao entregar o questionário final (Apêndice IV), o professor-pesquisador 

orientou os participantes que lessem com atenção cada uma das questões para 

respondê-las, justificando as suas respostas. Durante a realização dessa 

entrega, o professor-pesquisador salientou que se houvesse dúvidas quanto ao 

preenchimento do questionário, os participantes poderiam contatá-lo por meio 

de WhatsApp para os devidos esclarecimentos. No entanto, esses participantes 

não contataram o professor-pesquisador para o esclarecimento de dúvidas com 

relação às questões do questionário final. 

Nesse sentido, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que 6 (seis) participantes responderam todas as questões 

enquanto 2 (dois) participantes não responderam algumas questões desse 

questionário. Iniciando a análise desse questionário, as respostas dadas para a 

questão 1: Nas atividades trabalhadas durante a realização da pesquisa você 

percebeu diferença entre os saberes matemáticos familiares e da comunidade e 

a matemática que se trabalha em sala de aula? Explique a sua resposta, 

mostram que os 8 (oito) participantes responderam “ Sim” para essa questão. 

Por exemplo, a participante F6 respondeu “Porque é um jeito diferente de 

entender” enquanto a participante F2 relatou que os “saberes matemáticos 
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familiares e da comunidade são um pouco mais complexos e tem importantes 

funções”, o participante M3 observou que “na escola se usa muitas regras”, 

respondendo que “na escola se usa mais elementos para chegar ao resultado”, 

a participante F4 escreveu que a “matemática [da comunidade] é bem mais 

prática” enquanto a participante F8 comparou a matemática utilizada na escola 

e nas comunidades ao comentar que a matemática “da escola tem mais regras 

e da comunidade é mais básica”. 

De modo semelhante, os participantes F10, M1 e F12 responderam essa 

questão de maneira similar. Por exemplo, a participante F10 comentou que “na 

escola tem mais caminhos para chegar aos resultados” enquanto a participante 

F12 escreveu que a “Matemática trabalhada no meio familiar trata de situações 

da vida de alguém, mas a matemática escolar nem sempre é assim”. 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Caso tenha respondido 

sim na pergunta anterior, como foi trabalhar com os saberes matemáticos 

familiares e da comunidade?, mostra que os 8 (oito) participantes responderam 

essa questão, justificando a sua resposta. O quadro 32 mostra as respostas 

dadas por participantes sobre as atividades realizadas no trabalho de campo 

desse estudo com as situações-problema que envolviam os saberes 

matemáticos e da comunidade. 

 
Quadro 32: Respostas dadas pelos participantes para a questão 2 do 

questionário final 

Participantes Respostas  

F2 Foi interessante por que as situações apresentas não são comuns no 
meu dia a dia, por isso foi legal conhecer coisas que eu não sabia. 

F4 Foi bem legal, aprendi coisas que não sabia e que são muito úteis. 

F6 Bem interessante. 

F8 Foi diferente, vou saber usar a matemática menos descomplicada. 

F10 Foi bom para acrescentar mais conhecimentos deixando mais fácil 
as atividades. 

F12 No meu caso, trabalhar com saberes matemáticos familiares e da 
comunidade foi algo comum, mesmo observando uma leve diferença 
foi como estudar normalmente. 

M1 Percebi pelas questões que apenas certas pessoas podem entender 
melhor o assunto, tive dificuldade nas questões que abordavam 
assunto do campo, já que não sou acostumado nem especializado 
nisso. 

M3 Complementou ainda mais, tornando mais fácil resolver as questões. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 3: 

Durante as atividades propostas, você utilizou os conceitos da matemática 

aprendidos na escola para resolver ou entender problemas que aparecem em 

sua comunidade ou em sua família? Explique a sua resposta, mostra que os 8 

(oito) participantes responderam “Sim” para essa questão, justificando as suas 

respostas. Por exemplo, a participante F6 respondeu que “usei vários tipos de 

regra de três”, o participante M3 também respondeu positivamente essa questão 

ao afirmar que o “eu uso medidas como quilos, litros e regra de três para saber 

a quantidade de bovinos que devo colocar em 1 hectare”. 

Similarmente, as participantes F2, M1 e F4 responderam essa questão de 

maneira> por exemplo, a participante F4 afirmou que a “base das contas sim, 

mas as formulas não. A taxa de lotação de gado que não sabia a fórmula, mas 

como dividir e multiplicar sim”, a participante F8 escreveu que os “conteúdos que 

já estudei como regra de 3”, a participante F10 respondeu que “usamos 

matemática para tudo (quilo, litro, centímetro, metro). Quantos litros de leite 

preciso para fazer um bolo para 30 pessoas” enquanto a participante F12 afirmou 

que “acredito que a Matemática escolar ajuda em todos os meios existentes 

como a regra de três”. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: O conhecimento da 

matemática escolar juntamente com os saberes matemáticos familiares e da 

comunidade facilita o entendimento de problemas que encontramos no dia a 

dia?, mostra que os 8 (oito) participantes responderam essa questão 

positivamente. O quadro 33 mostra as respostas dadas pelos participantes para 

essa questão. 

 
Quadro 33: Respostas dadas pelos participantes para a questão 4 do 

questionário final 

Participantes Respostas  

F2 Por que ambos são importantes e quando os usamos juntos 
aumentamos as chances de resolver nossos problemas om êxito. 

F4 Na escola a gente aprende as contas base para sabermos como 
resolver o problema. 

F6 Por que podemos compreender melhor a matemática. 

F8 Na divisão de valores para saber quanto cada um vai pagar. 

F10 O conhecimento matemático facilita nos problemas pra saber 
quantos reis eu devo pagar ou receber de troco. 
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F12 Quando se compara algo, por exemplo, isso já faz parte do nosso 
âmbito familiar e quando você faz isso, geralmente, está usando a 
matemática escolar. 

M1 Quando aprendemos determinado assunto na aula e ele é 
apresentado em nosso cotidiano, temos melhor entendimento para 
resolvê-lo. 

M3 O conhecimento escolar complementa, mas não substitui. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 5: Em 

sua opinião, os seus familiares utilizam conhecimentos matemáticos escolares 

para resolver problemas do cotidiano?, mostra que os 8 (oito) participantes 

responderam “Sim” para essa questão. Por exemplo, a participante F2 escreveu 

que seus familiares utilizam esses conhecimentos matemáticos no dia a dia “para 

fazer cálculos de despesas”; a participante F16 respondeu que é “para fazer 

pagamentos”, a participante F8 escreveu que a “minha mãe é engenheira e faz 

cálculos o dia todo” enquanto a participante F4 exemplificou que esse 

conhecimento é utilizado para “pagar as contas”. 

De modo semelhante, os participantes F10, F12 e M3 responderam essa 

questão de modo semelhante. Por exemplo, o participante M3 afirmou que o 

“meu pai utiliza os [conhecimento matemáticos] escolares para calcular o lucro 

das vendas de produtos” enquanto o participante M1 comentou que “Na loja eles 

usam a[matemática escolar] para realizar vendas, compras e anotações”  

As respostas dadas para a questão 6: Qual é a sua opinião sobre as 

atividades propostas nesse projeto?, mostram que, para 4 (quatro) participantes, 

as atividades propostas foram “excelentes”. Por exemplo, os participantes F6, 

M3, F8 e F10 responderam essa questão de modo semelhante. Por exemplo a 

participante F6 afirmou que “pude entender bem melhor as coisas onde eu 

moro”, o participante M3 respondeu que as atividades “fizeram relação em 

problemas cotidianos aos escolares” enquanto a participante F8 respondeu “Por 

que são atividades desafiadoras e misturam situações do dia a dia”. 

Contudo, para 3 (três) participantes, as atividades propostas foram 

classificadas como “muito boas”. Por exemplo, a participante F2 respondeu que 

“as atividades são muito boas, mas eu achei um pouco difícil”, a participante F4 

afirmou que as “atividades são dinâmicas, não cansam e requerem um 

raciocínio, mas” enquanto o participante M1 justificou que as “perguntas, mesmo 

não tendo tanto conhecimento sobre esse assunto, são de fácil entendimento”. 
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Por outro lado, a participante F12 classificou as atividades propostas como 

“boas”, pois “na minha mente as atividades pareciam um pouco bagunçadas, 

mas foram fáceis de entender e resolver”. 

As respostas dadas para a questão 7: Você conseguiu compreender todas 

as atividades propostas? Explique a sua resposta, mostram que 3 (três) 

participantes conseguiram entender todas as questões propostas no trabalho de 

campo desse estudo. Por exemplo, a participante F2 respondeu que “algumas 

[atividades] foram difíceis, mas eu me esforcei e fiz do meu jeito”, a participante 

F4 escreveu que “elas [atividades] não são apenas teóricas, mas que fazem 

parte da vida” enquanto a participante F12 afirmou que “acredito que sim, eu 

entendi, pois elas [atividades] são de fácil entendimento”. 

No entanto, 5 (cinco) participantes não entenderam completamente todas 

as questões, mas justificaram as suas respostas. Por exemplo, a participante F6 

escreveu que “algumas [atividades] eram muito complexas”, o participante M3 

respondeu que “precisei de ajuda do meu pai para realizar algumas questões” 

enquanto a participante F8 justificou que “faltou interpretação”. Nesse sentido, 

os participantes F10 comentou responderam de modo similar. Por exemplo, a 

participante F10 afirmou que “tive dificuldades em algumas [atividades], por isso 

pedi explicações para o professor”. 

Em seguida, a análise das respostas dadas para a questão 8: Dentre as 

atividades que foram trabalhadas em sala de aula em qual delas você ficou mais 

interessado(a)? Explique a sua resposta, mostra que os 8 (oito) participantes 

responderam essa questão, justificando as suas respostas. O quadro 34 mostra 

as justificativas dadas por esses participantes. 

 

Quadro 34: Respostas dadas pelos participantes para a questão 8 do 
questionário final 

Participantes Respostas  

F2 As atividades com relação a produção de cana de açúcar por que 
eu não sabia sobre o assunto e achei muito interessante. 

F4 A da conta de metros quadrados porque calcular área é bem legal 
e prático para a vida. 

F6 Sobre que cada alqueire é 4,64. 

F8 A do piso, pois acontece com problemas reais. 

F10 Regra de 3 por que eu gosto de descobrir o valor do x. 

F12 Da produção de cachaça por que era a mais fácil e mostra algo que 
não conhecia. 
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M1 As questões de 2 grau, pois é um assunto interessante que não 
tenho tanta dificuldade. 

M3 Sim, dos porcos e bois foram as mais interessantes, pois convivo 
com eles. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 9: Você já havia trabalhado a 

matemática desse modo? Explique a sua resposta, mostram que, anteriormente, 

4 (quatro) participantes trabalharam com questões parecidas em sala de aula 

com as situações-problema propostas nessa investigação. Por exemplo, os 

participantes M1, F6, F12 e F12, justicaram as suas respostas de modo 

semelhante. 

Por exemplo, a participante F6 respondeu que trabalhou com esse tipo de 

atividades “na sala de aula”, a participante que F12 explicou que trabalhou com 

a Matemática da maneira proposta nesse estudo “na escola é trabalhado 

situações parecidas diversas vezes” enquanto a participante F8 escreveu que 

esse tipo de Matemática foi trabalhado “com um projeto na escola”. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes comentaram que nunca 

trabalharam com a Matemática da maneira que foi realizada nesse estudo, pois 

foi uma novidade. Por exemplo, os participantes F10, M3 e F4 justificaram as 

suas respostas de modo similar. Por exemplo, o participante M3 respondeu que 

“eu sempre utilizei a matemática escolar”, a participante F4 respondeu que 

“geralmente, só a [Matemática] da escola” enquanto a participante F2 respondeu 

que “nunca”, mas não justificou a sua resposta. 

A análise das respostas dadas para a questão 10: Depois de ter 

participado das atividades você mudou de ideia com relação à Matemática? 

Explique a sua resposta, mostra que 6 (seis) participantes responderam “sim” 

para essa questão. Por exemplo, os participantes F8, F6 e M1 responderam essa 

questão de maneira semelhante. Por exemplo, a participante F6 escreveu 

“passei a gostar muito mais da Matemática” enquanto a participante F8 afirmou 

que “sempre gostei da Matemática”. 

De modo semelhante, a participante F10 respondeu que “já tinha esse 

pensamento que a matemática é usada para tudo”, o participando M3 justificou 

que “já tinha consciência que praticamente tudo é matemática”, a participante F4 

afirmou que “ela [Matemática] está em todo lugar”. Por outro lado, 2 (dois) 

participantes responderam que as atividades propostas nesse estudo não 
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modificaram a sua percepção com relação à Matemática. Por exemplo, os 

participantes F12 e F2 justificaram essa questão de maneira semelhante. Por 

exemplo a participante F12 afirmou que a “minha visão do que é a Matemática e 

como ela está na nossa vida é a mesma”. 

As respostas dadas para a questão 11: Você conseguiu usar alguns dos 

saberes matemáticos aprendidos ou observados em sua comunidade ou família 

nas atividades propostas nesse projeto? Explique a sua resposta, mostra que 1 

(uma) participante, F2, respondeu negativamente essa questão, justificando que 

“nenhuma das situações das atividades são comuns no meu cotidiano”. 

Por outro lado, 7 (sete) participantes responderam “Sim” para essa 

questão. Por exemplo, os participantes F6 e M1 responderam essa questão de 

modo similar. Por exemplo, a participante F6 comentou que “parte das atividades 

mostram animais e terra e eu moro em uma fazenda”, a participante F10 

respondeu que “nas atividades de grandezas” enquanto a participante F4 

afirmou que utilizou esses conhecimentos “nas atividades que tive de calcular 

área e piso”. 

Dessa maneira, a participante F12 explicou que utilizou os saberes 

matemáticos locais em “uma questão que trabalhava com uma casa, que foi 

usado o que aprendi sobre área e questões familiares”, o participante M3 

destacou que esses conhecimentos foram utilizados “nas atividades de hectares” 

enquanto a participante F8 comentou que nessas atividades foram “usadas algo 

sobre proporcionalidade quando um valor aumenta o outro também aumenta na 

mesma proporção”. 

A análise das respostas dadas para a questão 12: Em sua opinião, os 

saberes matemáticos aprendidos ou observados no cotidiano de sua 

comunidade ou família poderiam fazer parte das aulas de matemática? Explique 

a sua resposta, mostra que 7 (sete) participantes responderam “Sim” para essa 

questão enquanto 1(uma) participante, F2, respondeu que “Não”, mas não 

justificou a sua resposta. O quadro 35 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 
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Quadro 35: Respostas dadas pelos participantes para a questão 12 do 
questionário final 

Participantes Respostas  

F2 Não justificou a resposta negativa. 

F4 Por que a matemática, às vezes, é melhor para aprender na prática 
e entender o processo. 

F6 Muitos desses problemas matemáticos é usado na sala de aula. 

F8 Pois é bem mais simplificada. 

F10 Facilitava o entendimento e até o interesse nas aulas. 

F12 Acredito que já são usadas. Tudo envolve matemática, então, nas 
aulas são trazidas questões do cotidiano. 

M1 Pois muito do que foi apresentado na sala de aula é usado no 
cotidiano para tarefas simples ou complexas. 

M3 Facilitava o entendimento, aumentaria o interesse e tornaria bem 
mais divertida a aula. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 13: 

Depois de ter participado das atividades propostas nessa pesquisa você 

destacaria alguma prática diária que envolve a matemática? Explique a sua 

resposta, mostra que 7 (sete) participantes responderam “Sim” para essa 

questão enquanto 1 (uma) participante, F6, não a respondeu. Por exemplo, os 

participantes F12 e M1 responderam essa questão de maneira semelhante. Por 

exemplo, a participante F12 respondeu que “questões de dinheiro no trabalho 

familiar”. 

Ao destacarem as práticas diárias que envolvem o conhecimento 

matemático em sua resolução, os participantes F4 e F2 responderam essa 

questão de modo similar. Por exemplo, a participante F4 destacou que essas 

atividades se relacionam com o “contar as horas”, a participante F10 respondeu 

que auxiliam na verificação da “quantidade, distância, quilos”, a participante F8 

afirmou que para “fazer arroz” enquanto o participante M3 comentou que esses 

conhecimentos são utilização para medir o “tempo e distância da viagem para 

escola, receitas e rotina”. 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 14: 

Nas atividades propostas em sala de aula em qual momento você percebeu a 

ligação entre a matemática escolar e as atividades realizadas em sua vida diária? 

Explique a sua resposta, mostram que 2 (dois) participantes, F2 e F6, não 

responderam essa questão enquanto 1 (uma) participante, F12, respondeu que 

“Não”, mas não justificou a sua resposta. 
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Por outro lado, 5 (cinco) participantes responderam positivamente essa 

questão, justificando as suas respostas. Nesse sentido, os participantes F4 e M1 

responderam essa questão de modo similar. Por exemplo, a participante F4 

respondeu que percebeu essa conexão nas atividades “como contar as horas, 

limpar a casa, cozinhar”. Continuando com essas justificativas, a participante 

F10 afirmou que “Na verdade, em tudo é usado a matemática até a hora que 

acordamos tem matemática”, a participante F8 comentou que essa conexão foi 

verificada “na atividade do piso, pois tive exemplo na casa da minha vó” 

enquanto o participante M3 destacou as atividades relacionadas com “bois e 

porcos”. 

Concluindo essa fase analítica, as respostas dadas para a questão 15: 

Você teria alguma sugestão para o uso dos saberes locais nas aulas de 

matemática? Explique a sua resposta, mostram que 5 (cinco) participantes 

responderam “Sim” para essa questão, sendo que somente a participante F4 não 

justificou a sua resposta. 

Por exemplo, a participante F8 escreveu que a sua sugestão se relaciona 

com o oferecimento de “atividades práticas como receitas” enquanto o 

participante M3 sugeriu a elaboração de atividades sobre “criação de galinhas, 

cálculo da área necessária para criação, quantidade de aves, tempo para chocar 

o ovo”. 

De maneira semelhante, os participantes F10 e M1 responderam essa 

questão de maneira semelhante. Por exemplo a participante F10 escreveu sobre 

a importância de que essas atividades sejam também sobre como “calcular a 

quantidade de água que tem em uma piscina”. 

Por outro lado, 3 (três) participantes responderam que “Não”, sendo que 

somente a participante F12 justificou a sua resposta ao afirmar que “Não tenho 

muito conhecimento sobre a comunidade local”. Assim, as participantes F2 e F6 

não justificaram as suas respostas. 

Desse modo, após a apresentação e a análise das questões desse 

questionário, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta 

dos dados coletados nesse instrumento metodológico. 
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3.3.4.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 36 mostra a codificação aberta dos dados coletados no 

questionário final por meio da identificação dos códigos preliminares. 

 
Quadro 36: Codificação aberta das respostas dadas para as questões do 

questionário final 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Por que é um jeito diferente de entender (36). Os 
saberes matemáticos familiares (1) e da comunidade 
são um pouco mais complexos e tem importantes 
funções (5). Por que na escola se usa mais elementos 
para chegar ao resultado (36). A matemática é bem mais 
prática (5). Por que o da escola tem mais regras (37) e 
o da comunidade é mais o prático (14). Por que na 
escola tem mais caminhos para chegar aos resultados 
(37). A matemática trabalhada no meio familiar trata de 
situações da vida de alguém (5), mas a matemática 
escolar nem sempre é assim (2). Pois a forma de 
resolução (37) é diferente devido a experiência vivida 
em casa e o aprendizado na escola (5). 
Foi interessante (41) por que as situações apresentas 
não são comuns no meu dia a dia (5), por isso foi legal 
(12) conhecer coisas que eu não sabia (36). Foi 
diferente (41), vou saber usar a matemática menos 
descomplicada (37). Foi legal (12), aprendi coisas que 
não sabia e que são muito úteis (36). Foi bom (41) para 
acrescentar mais conhecimentos (37) deixando mais 
fácil as atividades (18). No meu caso, trabalhar com 
saberes matemáticos familiares (1) e da comunidade foi 
algo comum (7), mesmo observando uma diferença (17) 
foi como estudar normalmente (24). 
Percebi pelas questões que apenas certas pessoas 
podem entender melhor o assunto (35), tive dificuldade 
nas questões que abordavam assunto do campo (34), já 
que não sou acostumado nem especializado nisso (2). 
Acho que complementou ainda mais (41), tornando mais 
fácil resolver a questão (12). Por que esses problemas 
não são comuns no meu dia a dia (35), mas se fossem 
acredito que esses conceitos ajudariam sim (5). Por que 
usei vários tipos de regra de três (17). Pois uso medidas 
como quilos, litros e regra de três (13). Saber a 
quantidade de bovinos que devo colocar em 1 hectare 
(5). A base das contas sim (15), mas as formulas não sei 
como fazer (11). 
A taxa de lotação de gado que não sabia a fórmula (5), 
mas como dividir e multiplicar sim (13). Pois usamos 
matemática para tudo (38). Regra de três, quilo, litro, 
centímetro e metro (13). Quantos litros de leite preciso 
para fazer um bolo para 30 pessoas (35). Acredito que 

 
 
 
(1) Conhecimento familiar 
 
 
 
(2) Reconhecimento de 
ambientes 
 
 
 
 
(5) Relação da Matemática 
com o cotidiano 
 
 
 
(7) Práticas cotidianas 
 
 
 
 
(13) Conteúdos 
matemáticos 
 
 
 
 
(14) Conhecimento local 
(êmico) 
 
 
 
 
(17) Uso da matemática 
escolar 
 
 
 
 



205 
 

 
 

a matemática escolar ajuda (38) em todos os meios 
existentes (26). Por que ambos [conhecimentos] são 
importantes (39) e quando os usamos juntos (32) 
aumentamos as chances de resolver os problemas om 
êxito (37). Na escola (2) aprendemos as contas (13) 
para resolvermos o problema (36). Na divisão de valores 
para saber quanto vou pagar (34). 
Por que podemos compreender melhor a matemática 
(36). O conhecimento matemático facilita (12) nos 
problemas pra saber quantos reis eu devo pagar, ou 
receber de troco (5). Quando se compara algo (26), por 
exemplo, isso já faz parte do nosso âmbito familiar (14) 
e quando você faz isso, geralmente está usando a 
matemática escolar (24). Quando aprendemos 
determinado assunto na aula (17) e ele é apresentado 
em nosso cotidiano (5), temos melhor entendimento 
para resolvê-lo (34). 
O conhecimento escolar (24) complementa, mas não 
substitui (39) o conhecimento do meu pai (14). Utilizo os 
conhecimentos escolares (24) para calcular o lucro das 
vendas de produtos (34). Meu pai trabalha com vendas 
(1), então ele utiliza os conhecimentos matemáticos 
escolares (17) para calcular os lucros ou prejuízos (5). 
Por que pude entender bem melhor as coisas onde eu 
moro (39). Por que são atividades desafiadoras (41) e 
misturam situações do dia a dia (35). 
Por que fizeram relação em problemas cotidianos aos 
escolares (39). Por que adquirimos mais conhecimentos 
(33) em relação com problemas cotidianos aos 
escolares (34). Atividades que requerem um raciocínio 
(37), mas são dinâmicas e não cansam (12). As 
perguntas, mesmo não tendo tanto conhecimento sobre 
esse assunto (35), são de fácil entendimento (12). 
Precisei de ajuda do meu pai (23) para realizar algumas 
questões (36). Faltou interpretação (28). Algumas foram 
difíceis, mas eu me esforcei (12) e fiz do meu jeito (37). 
Algumas tive dificuldade (37), por isso pedi explicações 
para o professor (40). 
As atividades com relação a produção de cana de 
açúcar (35), por que eu não sabia sobre o assunto (38) 
e achei muito interessante (12). A da conta de metros 
quadrados (35), calcular área (13) é bem legal (12) e 
prático (5) para a vida (33). Sobre o que cada alqueire é 
4,64 (39). A do piso, pois acontece com problemas reais 
(35). Regra de 3 (13) por que eu gosto (41) de descobrir 
o valor do x (13). 
Da produção de cachaça (35), por que era a mais fácil 
(41) e mostra algo que não conhecia (11). As questões 
de 2 grau (13), pois é um assunto interessante (11), que 
não tenho tanta dificuldade (41). Sim, as atividades de 
porcos e bois (35) foram as mais interessantes pois 
convivo com elas (7). Mesmo sendo questões que 
abordam o cotidiano (35), no campo, as questões 
possuem conhecimento estudado em sala de aula (39). 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo 

de codificação aberta, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial 

para a determinação das categorias conceituais desse estudo. 

 

Percebi que ela é utilizada em diversas situações do dia 
a dia (38). Na escola é trabalhado situações parecidas 
diversas vezes (39). Geralmente, a matemática era mais 
conta do que explicação (24), aqui aprendi que com 
explicação (36) fica mais fácil (12). 
Minha visão do que é, e como ela está na nossa vida é 
a mesma (39). Por que eu continuo achando a 
matemática difícil (38), mas também bastante 
interessante (41). Pois já tinha consciência que 
praticamente tudo é matemática (39). Por que parte das 
atividades mostram animais e terra (41) e eu moro em 
uma fazenda (35). Usei resoluções matemáticas 
comuns (14) utilizadas por eles [pais ] (23) para fazer as 
atividades (1). A uma questão que trabalha em uma 
casa (35), que foi usado o que aprendi sobre área (13) 
e questões familiares (1). 
Nenhuma das situações das atividades são comuns no 
meu cotidiano (42). Por que a matemática as vezes é 
melhor para aprender (36) na prática e entender o 
processo (39). Por que muitos desses problemas 
matemáticos é usado na sala de aula (5). Pois é bem 
mais simplificada (41). 
Facilitava o entendimento (12) até o interesse nas aulas 
(41). Acredito que já são usadas (5). Tudo envolve 
matemática (38). Nas aulas são trazidas questões do 
cotidiano (39). Pois muito que foi apresentado na sala 
de aula (24), é usado no cotidiano (39) para tarefas 
simples ou complexas (42). 
Facilitava o entendimento (36), aumentaria o interesse e 
tornaria bem mais divertida a aula (41). Questões de 
dinheiro no trabalho familiar (5). Tempo e distância da 
viagem para escola (33), receitas e rotina (5). Muitas 
atividades em nosso dia a dia envolvem matemática 
(39), um exemplo simples é quando medimos 
ingredientes para fazer uma receita (5). Quando cheguei 
nas questões do campo (5), onde pessoas que 
trabalhavam naquilo tinham conhecimento no assunto 
(42). Na verdade, mesmo tudo é usado a matemática 
(39) até a hora que acorda tem matemática (31). 
Na atividade do piso, pois tive exemplo na casa da 
minha vó (34). Não tenho muito conhecimento sobre a 
comunidade e o local (35). Criação de galinhas, cálculo 
da área para criação, quantidade de aves, tempo para 
chocar o ovo (5). Usar questões que tenham ligação 
com a atualidade (33), fazendo os alunos se 
relacionarem e (16) se interessarem com a matéria (41). 
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3.3.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 37 mostra a codificação axial realizada com relação à análise 

dos códigos preliminares obtidos no processo de codificação aberta. 

 
Quadro 37: Codificação axial dos códigos preliminares obtidos na codificação 

aberta do questionário final 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(2) Reconhecimento de ambientes 
(7) Práticas cotidianas 
(14) Conhecimento local (êmico) 

Conhecimento Extraescolar 
(Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(17) Uso da matemática escolar 

Conhecimento Escolar 
(Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(31) Percepção matemática 
(34) Contribuições para a conexão da matemática 
com o cotidiano 
(35) Uso de situações do cotidiano em sala de aula 
(37) Diversidade de resoluções 
(39) Conhecimento dialógico da matemática 
(42) Diversidade de aplicação da matemática 

 
 
 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

 

(23) Interação da família com a educação dos filhos. 
(28) Leitura e interpretação de textos 
(33) Proporcionar experiências futuras 
(36) Aprendizagem em matemática 
(38) Reconhecimento da importância em estudar 
matemática 
(40) Interação professor/Alunos 
(41) Motivação em estudar matemática 

Ação pedagógica da 
Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Concluindo a fase analítica dos dados coletados durante a condução do 

trabalho de campo dessa pesquisa por meio dos questionários inicial e final, dos 

blocos de atividades e do diário de campo do professor-pesquisador, inicia-se a 

sua fase interpretativa com a elaboração das categorias conceituais identificadas 

durante a codificação axial realizada a partir do agrupamento dos códigos 

preliminares identificados na fase analítica dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO IV 

 

CATEGORIAS CONCEITUAIS: INTERPRETANDO RESULTADOS POR 

MEIO DA CODIFICAÇÃO AXIAL 

 

Nesse estudo, a aplicação da Teoria Fundamentada nos Dados auxiliou 

o professor-pesquisador na compreensão e no entendimento da problemática 

proposta para essa pesquisa. 

Nesse sentido, para nortear a condução desse estudo, foi necessária a 

formulação de uma questão de investigação que possibilitou ao professor-

pesquisador uma exploração mais aprofundada dessa problemática: 

 
Como a Etnomodelagem, por meio de sua abordagem dialógica, 

pode auxiliar no desenvolvimento da relação entre o conhecimento 

matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a 

Matemática escolar? 

 
Nesse processo, os dados foram coletados e definidos durante o processo 

da composição da amostragem teórica por meio da qual o professor-pesquisador 

anotou as palavras, os termos, as expressões e as frases que possibilitaram que 

os códigos preliminares emergissem e que as categorias conceituais fossem 

definidas por meio de agrupamentos desses códigos por semelhanças de 

significado. 

Assim, essas categorias conceituais foram obtidas por meio da análise 

dos códigos preliminares que foram identificados nos questionários (inicial e 

final), bem como nos três blocos de atividades do registro documental e no diário 

de campo, que compuseram a amostragem teórica desse estudo, possibilitando 

que o professor-pesquisador pudesse determinar uma resposta para a questão 

de investigação proposta para esse estudo. 

Em concordância com esse contexto, o quadro 38 mostra os códigos 

preliminares e as categorias conceituais que foram identificadas nessa fase 

analítica. 
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Quadro 38: Categorias conceituais identificadas no processo de codificação 
dos códigos preliminares 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(1) Conhecimento familiar 
(2) Reconhecimento de ambientes 
(3) Tipos de hortaliça para consumo familiar 
(4) Transcendência familiar 
(6) Sobrevivência familiar 
(7) Práticas cotidianas 
(8) Tipos de animais para consumo familiar ou 
venda 
(9) Reconhecimento de animais 
(10) Valorização de alimentos saudáveis 
(14) Conhecimento local (êmico) 
(21) Elaboração de etnomodelos êmicos 

Conhecimento Extraescolar 
(Êmico) 

(13) Conteúdos matemáticos 
(15) Resolução de problemas 
(16) Relação dos alunos com a Matemática 
(17) Uso da matemática escolar 
(19) Incertezas em interpretação 
(22) Desconhecimento da situação 
(24) Conhecimento matemático ético 
(30) Elaboração de etnomodelos éticos 

Conhecimento Escolar 
(Ético) 

(5) Relação da Matemática com o cotidiano 
(20) Matematização em situações do dia a dia 
(27) Modelando situações-problema 
(31) Percepção matemática 
(32) Elaboração de etnomodelo dialógico 
(34) Contribuições para a conexão da matemática 
com o cotidiano 
(35) Uso de situações do cotidiano em sala de aula 
(37) Diversidade de resoluções 
(39) Conhecimento dialógico da matemática 
(42) Diversidade de aplicação da matemática 

 
 
 
 
 

Conhecimento Dialógico 
(Dinamismo Cultural) 

 

(11) Interesse pela aprendizagem em Matemática 
(12) Motivação em aprender Matemática 
(18) Estratégia para resolver problema 
(23) Interação da família com a educação dos filhos 
(25) Papel do professor 
(26) Estratégias de resolução 
(28) Leitura e interpretação de textos 
(29) Uso de tecnologias 
(33) Proporcionar experiências futuras 
(36) Aprendizagem em Matemática 
(38) Reconhecimento da importância em estudar 
matemática 
(40) Interação professor/Alunos 
(41) Motivação em estudar matemática 

Ação Pedagógica da 
Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As categorias conceituais determinadas nesse estudo foram elaboradas 

por meio do agrupamento de códigos preliminares que foram identificados 
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durante a condução do processo analítico dos dados obtidos na realização do 

trabalho de campo dessa pesquisa. 

 

4.1. Interpretando os Resultados por meio das Categorias Conceituais 

 

Conforme proposto por Geertz (1973), o professor-pesquisador redigiu as 

categorias conceituais como uma produção textual aprofundada que teve como 

objetivo apresentar uma descrição densa das informações extraídas dos dados 

por meio da utilização dos instrumentos metodológicos de coleta de dados 

elaborados para esse estudo. 

Nesse direcionamento, de acordo com Moraes (2003), essa descrição 

densa também conteve citações diretas dos participantes, que foram 

cuidadosamente separadas com o intuito de propiciar uma análise e 

interpretação detalhada dos resultados obtidos com o suporte do referencial 

teórico desenvolvido na revisão de literatura proposta para essa investigação. O 

principal objetivo dessa abordagem foi apresentar uma imagem fidedigna da 

problemática proposta para esse estudo para auxiliar o professor-pesquisador 

na busca de uma resposta para a sua questão de investigação. 

Nesse contexto, apresenta-se uma descrição detalhada, bem como uma 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, de cada uma das 4 (quatro) 

categorias conceituais, que possibilitaram o desenvolvimento de uma resposta 

para questão de investigação desse estudo. 

 

4.1.1. Categoria Conceitual 1: Conhecimento Extraescolar (Êmico) 

 
Essa categoria fundamenta-se a abordagem êmica do conhecimento 

extraescolar, que visou conscientizar os participantes desse estudo para 

direcionar o seu olhar para o próprio espaço conforme uma visão de dentro de 

sua cultura. Nesse direcionamento, é importante ressaltar que as comunidades 

rurais e urbanas possuem as suas próprias características e modos de conceber 

o conhecimento matemático. 

O principal objetivo dessa categoria foi verificar a percepção e a utilização 

do conhecimento êmico pelos participantes desse estudo em suas experiências 

diárias, buscando identificar, utilizar e privilegiar o conhecimento matemático 
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adquirido localmente em suas comunidades por meio da realização de atividades 

cotidianas. Nesse sentido, de acordo com Rosa e Orey (2017a), os membros de 

grupos culturais distintos desenvolvem as próprias práticas para que possam 

entender e lidar com as situações-problema que enfrentam em sua vida diária. 

Desse modo, essa categoria foi redigida com base na interpretação dos 

resultados obtidos nas 3 (três) atividades propostas no primeiro bloco, que 

estavam relacionadas com as situações-problema em que os participantes 

poderiam utilizar o saber matemático adquirido com os seus familiares ou 

utilizados em suas comunidades (êmico). 

Assim, a interpretação dos resultados relacionados com o conhecimento 

matemático utilizado nas atividades cotidianas de suas comunidades mostra que 

3 (três) participantes comentaram sobre os saberes matemáticos que os 

familiares utilizam para realizar a plantação de hortaliças. Por exemplo, a 

participante F6 respondeu que esses conhecimentos são utilizados para 

“calcular uma distância entre uma planta e outra”. 

Desse modo, os resultados desse estudo mostram que os familiares de 4 

(quatro) participantes somente plantam hortaliças para o consumo próprio. Por 

exemplo, a participante F2 afirmou que a sua família tem “uma pequena horta 

com plantações de agrião, abobrinha, salsinha e tomate”, sendo que a maioria 

dos canteiros tem o formato retangular. 

Continuando com essa interpretação, 3 (três) responderam que os 

conhecimentos matemáticos podem ser utilizados no cultivo de plantações 

diversas, justificando as suas respostas. Por exemplo, o participante M3 afirmou 

que esses conhecimentos podem ser utilizados para determinar o “número de 

carreiras [no canteiro] e a quantidade de sementes”. 

Essa interpretação também mostra que esses participantes constataram 

a importância da criação de animais para a venda e o consumo familiar, pois 

associaram essas atividades com a possibilidade de oferecimento de uma 

alimentação saudável. Por exemplo, a participante F6 respondeu que a “criação 

de animais não tem remédio e é uma fonte natural”. 

Contudo, é importante ressaltar que 5 (cinco) participantes residem em 

comunidades urbanas e, consequentemente, 4 (quatro) participantes não se 

manifestaram sobre plantação enquanto 3 (três) participantes expressaram a 

sua opinião sobre criação de animais, pois as suas famílias não plantam 
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hortaliças e nem criam animais. Por exemplo, enquanto 1 (uma) participante, F8, 

também afirmou que a sua família não trabalha com plantação. 

Nesse sentido, infere-se que esses participantes não dispõem de espaço 

disponível para a realização dessa atividade porque residem em apartamentos 

e residências localizadas em comunidade urbanas, bem como desconhecem o 

assunto relacionado com a criação de animais para venda e consumo. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017b) argumentam que a abordagem êmica 

é considerada como a descrição de sistemas comportamentais desenvolvidos 

pelos membros de um determinado grupo cultural, como, por exemplo, de 

comunidades rurais e urbanas, em seus próprios termos, por meio dos quais as 

unidades estruturais do pensamento matemático são desenvolvidas nas 

atividades realizadas diariamente. 

Com relação à utilização dos conhecimentos matemáticos na vida diária, 

a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 5 (cinco) 

participantes entenderam que esses conteúdos podem auxiliar os seus 

familiares na criação de animais. Por exemplo, o participante M3 afirmou que 

esses conteúdos podem ser utilizados na verificação da “quantidade de mililitros 

que devo colocar na seringa para vacinar a criação”. 

Nesse direcionamento, 8 (oito) participantes também comentaram sobre 

a possibilidade de aplicarem os conteúdos matemáticos nas atividades que 

realizam no cotidiano. Por exemplo, o participante M1 respondeu que esses 

conteúdos são encontrados no “pagamento de produtos e nos pontos em 

brincadeiras, pois a Matemática é um recurso que usamos sempre”. 

Os resultados obtidos em outra atividade sobre a reforma de um telhado 

na casa de Seu João e Dona Maria, 8 (oito) participantes identificaram o nome 

da estrutura desenhada por Seu João para o telhado de sua residência por meio 

de termos comumente utilizados por profissionais da construção civil, como, por 

exemplo, tesoura, treliça e triângulo. 

Em seguida, esses participantes justificaram o motivo dessa estrutura ter 

os nomes dados para a sua identificação. Por exemplo, a participante F8 afirmou 

que “porque é como se fosse uma tesoura aberta para segurar o engradamento 

do telhado” enquanto o participante M1 comentou que é “porque o triângulo 

possui três lados e três ângulos. 
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É importante ressaltar que esses participantes também explicaram porque 

os triângulos são utilizados na construção desse tipo estrutura. Por exemplo, a 

participante F4 comentou que “quando chover, a água não ficará parada, mas 

cairá dos lados do telhado” enquanto o participante M3 comentou que os 

triângulos “permitem que os engenheiros construam de maneira segura as suas 

obras, usando estruturas bases que estão sujeitas às forças de tração e 

compressão”. 

Com relação aos tipos de porteira que geralmente são escolhidos para os 

currais, 8 (oito) participantes afirmaram que elas têm o formato retangular. 

Contudo, 5 (cinco) desses participantes afirmaram que todas essas cercas 

possuem duas tábuas de madeira colocadas diagonalmente para a sua 

sustentação porque propiciam maior rigidez para as suas estruturas. Por 

exemplo, o participante M3 afirmou que um: 

Triângulo tem a base mais firme. (...). O quadrado é igual a 
porteira e para ela não ficar bamba, a gente tem que colocar tipo 
aqueles negócios que vai formar os triângulos, ou seja, isso é 
para fazer uma sustentação, até os telhados das casas são 
assim, se não for daquelas que tem tipo uma chapa meio, como 
eu disse, para baixo assim, a maioria dos telhados das casas 
tem esse formato de triângulo, um tem triângulo e um esteio no 
meio assim para firmar. 

 
Nesse sentido, a participante também F4 afirmou que essas tábuas de 

madeira são colocadas diagonalmente “para a sustentação das ripas e rigidez 

da estrutura para que não ceda”. Por meio da interpretação dos resultados 

obtidos nessas atividades, infere-se que esses participantes utilizaram 

conhecimentos matemáticos êmicos baseados em suas vivências e experiências 

sem a necessidade do emprego de procedimentos formalizados no ambiente 

escolar. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2013) argumentam que as atividades 

contextualizadas no cotidiano e elaboradas na perspectiva da Etnomodelagem 

propicia oportunidades de questionamento relacionados com a própria realidade 

para que os alunos possam compreender as condições socioculturais de suas 

comunidades. Em concordância com os PCN (BRASIL, 1998) de Matemática, é 

importante que os professores contextualizem as atividades propostas no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, visando possibilitar a 
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aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos na resolução de atividades 

realizadas diariamente. 

Essa interpretação também mostra que 7 (sete) participantes tiveram 

dificuldades no entendimento da questão: Um criador de bovinos comprou 30 

bois para engorda e depois para o abate. Com essa compra, ele precisou cercar 

uma nova área de terra (pasto) para confinar os bovinos. Qual é a área suficiente 

de pasto para criar os bovinos até que eles tenham o peso ideal para o abate? 

Os resultados obtidos mostram que somente o participante M3 mostrou 

uma compreensão ampla dessa situação-problema, evidenciando o 

conhecimento êmico de seus familiares, pois respondeu que de acordo com o 

seu pai, para calcular essa área são necessários “9 alqueires e isso dá 43,56 

hectares de terra que equivale a 435600 m²”. Em seguida, o seu pai também 

comentou que “um boi precisa de aproximadamente 2 m² de área de pasto para 

engordar em pouco tempo”. Contudo, é importante destacar que o professor-

pesquisador esclareceu as dúvidas dos participantes, via WhatsApp, auxiliando-

os no entendimento dessa situação-problema. 

De acordo com Rosa e Orey (2017b), é necessário que os professores 

auxiliem os alunos na promoção, respeito e valorização de saberes e fazeres 

locais por meio da discussão de métodos, estratégias e procedimentos que são 

utilizados na resolução de situações-problema cotidianas, visando propiciar uma 

compreensão holística do contexto extraescolar. 

Desse modo, os participantes desse estudo foram motivados para 

utilizarem as ideias, procedimentos e práticas matemáticas que estivessem 

vinculadas ao conhecimento local de suas comunidades (êmico) para que 

pudessem resolver as situações-problemas práticas presentes em seu cotidiano 

por meio da elaboração de etnomodelos êmicos. Nesse direcionamento, 

D’Ambrosio (1993) comenta sobre a importância de que as atividades 

curriculares elaboradas se originem no cotidiano dos alunos e/ou que sejam 

muito próximas de seu contexto sociocultural. 

Concordando com esse ponto de vista, Rosa e Orey (2012a) afirmam que 

os etnomodelos êmicos estão associados aos métodos de resolução de 

situações-problema específicas que são desenvolvidas localmente. Essa 

abordagem é importante para que os membros de grupos culturais distintos 

desenvolvam práticas matemáticas relacionadas com os sistemas retirados da 
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própria realidade, vinculando-os aos fenômenos que estão sendo 

matematizados por meio da Etnomodelagem. 

 

4.1.2. Categoria Conceitual 1: Conhecimento Escolar (Ético) 

 
Essa categoria fundamenta-se a abordagem ética do conhecimento 

matemático escolar, que visa evidenciar o conhecimento ético matemático nas 

experiências vivenciadas pelos alunos no ambiente escolar. O principal objetivo 

dessa categoria foi verificar a utilização do conhecimento matemático escolar 

pelos participantes desse estudo, bem como identificar a elaboração de 

etnomodelos éticos nas atividades relacionadas com o ambiente escolar a partir 

de situações cotidianas. 

Essa categoria foi redigida com base em dez atividades propostas no 

primeiro bloco que estavam relacionadas com as situações-problema diárias, 

nas quais os participantes desse estudo utilizaram o conhecimento matemático 

aprendido no ambiente escolar para matematizar as atividades propostas no 

trabalho de campo dessa investigação. 

Com relação à Matemática escolar, a intepretação dos resultados obtidos 

nesse estudo mostra que 8 (oito) participantes gostam de estudar Matemática 

porque esse conhecimento os auxilia na resolução de situações–problema 

diárias. Por exemplo, a participante F4 afirmou que “gosto de algumas matérias 

[da Matemática], mas a favorita são equações por que relaxam e Matemática é 

bem legal” enquanto a participante F2 comentou que “eu acho que a Matemática 

é algo extremamente importante na nossa vida, pois a maioria das coisas que 

fazemos envolvem algum aspecto matemático, como, por exemplo, o troco ao 

fazer uma compra em uma loja”. 

Nesse sentido, esses participantes afirmaram que preferem estudar os 

conteúdos matemáticos que estão relacionados com equações do primeiro e 

segundo grau, regra de três, álgebra, trigonometria, multiplicações, problemas, 

sistemas de equações, volume, área e teorema de Pitágoras. Por exemplo, o 

participante M3 afirmou que prefere estudar os problemas porque “eles induzem 

a pensar” enquanto a participante F10 comentou que gosta de estudar álgebra 

porque “eu gosto de descobrir o valor do x”. 
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A interpretação dos resultados mostra que 7 (sete) participantes preferem 

estudar Matemática para facilitar a resolução de problemas, contudo, foram 

cautelosos ao justificarem as suas respostas. Por exemplo, a participante F2 

afirmou que “depende da matéria estudada, pois há alguns assuntos que tenho 

dificuldade, mas em geral sim”. Nesse sentido, esses participantes 

reconhecerem a importância da Matemática na realização de atividades 

escolares, mas também perceberam a sua presença nas atividades realizadas 

em suas comunidades. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que, para 8 

(oito) participantes, os seus familiares utilizam conhecimentos matemáticos 

escolares para resolver as situações-problema presentes na vida diária. Por 

exemplo, a participante F10 afirmou que “meu pai trabalha com vendas então 

ele utiliza os conhecimentos escolares para calcular os lucros ou prejuízos” 

enquanto a participante F12 respondeu que “Nós temos uma pizzaria e 

utilizamos a porcentagem para calcular a taxa de entrega”. 

A abordagem ética utilizada por esses participantes se refere à 

interpretação dos aspectos culturais das comunidades rurais e urbanas a partir 

das categorias dos observadores externos (participantes). Por conseguinte, 

Rosa e Orey (2017b) argumentam que a abordagem ética está relacionada com 

o ponto de vista dos observadores externos em relação aos costumes, às 

crenças e aos conhecimentos matemáticos e científicos desenvolvidos pelos 

membros de um determinado grupo cultural. 

Essa interpretação também mostra que 7 (sete) participantes resolveram 

a situação-problema: Um terreno tem 400 metros quadrados. Uma plantação de 

eucalipto ocupa 3/5 desse terreno. Quantos metros quadrados sobraram do 

terreno? Contudo, o resultado obtido mostra que 4 (quatro) participantes 

resolveram essa situação-problema corretamente, 3 (três) participantes a 

resolveram de uma maneira incompleta enquanto que 1 (um) participante a 

resolveu equivocadamente. No entanto, essa interpretação mostra indícios da 

utilização de processos de matematização que evidenciam a utilização de 

etnomodelos éticos em sua resolução. 

No processo de matematização dessas situações-problema, esses 

participantes empregaram os conhecimentos matemáticos escolares 

relacionados com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, 
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bem como o cálculo de áreas, a regra de três, o cálculo com frações e a 

resolução de problemas. Esse processo demonstrou que esses participantes 

utilizaram representações éticas para a representação dessa situação-problema. 

A interpretação dos resultados obtidos nessas atividades mostrou a 

relevância dos conhecimentos matemáticos escolares (éticos) utilizados na no 

processo de matematização das atividades propostas. Similarmente, a resolução 

das situações-problema propostas no trabalho de campo desse estudo, que 

foram desenvolvidas por esses participantes de maneiras diferenciadas. Por 

exemplo, a participante F10 comentou sobre os vários caminhos que se pode 

percorrer para resolver um problema ao responder que a “matemática tem vários 

caminhos de resolução de problemas para se chegar a um resultado”. 

Então, esses resultados possibilitaram a inferência de que o respeito e a 

valorização dos saberes e fazeres matemáticos dos alunos não significa renegar 

o conhecimento matemático escolar (ROSA; OREY, 2017a), pois seria um: 

(...) grande equívoco pensar que a Etnomatemática pode 
substituir uma boa matemática acadêmica, que é essencial para 
um indivíduo ser atuante no mundo moderno, (...) mas, sim, 
aprimorá-lo [conhecimento acadêmico], incorporando a ele 
valores de humanidade, sintetizados numa ética de respeito, 
solidariedade e cooperação (D’AMBROSIO, 2009, p. 43). 

 
De acordo com essa asserção, Rosa e Orey (2017b) também afirmam que 

a Etnomodelagem não rejeita os conhecimentos adquiridos nos ambientes 

escolar e acadêmico, pois um de seus principais objetivos é incorporar os 

comportamentos e valores de humanidade no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos escolares para que os alunos possam 

se tornar sujeitos ativos do processo educacional. 

É importante ressaltar que a primeira situação-problema proposta estava 

relacionada com a reforma de um telhado na casa de Seu João e Dona Maria. 

Desse modo, 8 (oito) participantes comentaram sobre as figuras geométricas 

que podem ser utilizadas nessa estrutura, como, por exemplo, triângulos, 

trapézios, losangos, retângulos e quadriláteros.  

Na resolução dessa situação-problema, 6 (seis) participantes 

determinaram corretamente a medida do maior caibro a ser trocado nessa 

estrutura por meio de informações obtidas previamente ou com a elaboração de 

etnomodelos éticos por meio da utilização de conhecimentos matemáticos 
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escolares. Esses participantes também afirmaram que a figura geométrica que 

forma essa estrutura é um triângulo isósceles. Por exemplo, o participante M3 

respondeu que o triângulo é “isósceles, pois possui 2 lados iguais e um 

diferente”. 

No entanto, 4 (quatro) participantes determinaram corretamente que a 

medida do ângulo y de inclinação da maior peça a ser trocada nessa estrutura é 

de 30º. Continuando com essa atividade, 6 (seis) participantes determinaram 

corretamente o que aconteceria com o ângulo de 120° se uma reta passasse, 

exatamente, de modo vertical, no meio dessa estrutura. Então, esses 

participantes afirmaram que esse ângulo seria dividido em dois ângulos de 60°. 

Por exemplo, a participante F12 afirmou que: 

(...) Ele vai ser dividido ao meio. Se a reta está passando 
exatamente no meio da estrutura de forma vertical ele também 
passará ao meio do 120º, o que vai dividi-lo pela metade 
passando a ser dois ângulos iguais de 60º. 

 
Esses participantes também afirmaram, de maneira correta, que o nome 

dessa reta é bissetriz. Por exemplo, a participante F2 respondeu que essa reta 

é denominada de “bissetriz, pois é um segmento de reta que divide um ângulo 

de um triângulo em duas partes iguais”. 

Em seguida, esses participantes determinaram corretamente a medida do 

ângulo x, sabendo que o maior ângulo situado entre as duas maiores peças 

mede 120°. Por exemplo, a participante F12 afirmou por meio de um processo 

de matematização ético ao determinar que: 

(...) x=60º. O x está num triângulo certo? Já possui a medida de 
dois dos ângulos um que é um ângulo de 90º e o outro de 30º 
(que é o y) e usando a propriedade de: a soma dos ângulos 
internos de um triângulo são 180º, é só fazer x=180º-30º-90º. 

 

Com relação à identificação dos ângulos e lados, 7 (sete) participantes 

responderam que o triângulo mostrado nessa estrutura é isósceles. Por exemplo, 

a participante F2 respondeu que “de acordo com as características de um 

triângulo isósceles, ele deve ter dois lados e dois ângulos congruentes”. 

A interpretação desses resultados mostra que os modos de calcular, 

medir, estimar, inferir e raciocinar utilizados pelos participantes desse estudo 

estão relacionados com as suas maneiras de lidar matematicamente com o 

mundo, problematizando o conhecimento acumulado em suas experiências 
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diárias. Por conseguinte, para D’Ambrosio (1998), o conhecimento matemático 

é adquirido por meio da resolução de atividades cotidianas, que auxiliam os 

alunos a compreenderem e agirem em suas comunidades. 

Com relação à atividade sobre a troca do piso de cerâmica da Casa de 

Seu João e Dona Maria, 7 (sete) participantes determinaram corretamente a 

quantidade de placas de cerâmica a ser retirada na troca do piso da sala da casa, 

sendo conhecidas as medidas das placas e da sala, com a utilização de 

conhecimentos escolares (éticos) relacionados com as suas vivências e 

experiências no ambiente escolar. 

Esses participantes também determinaram a quantidade de piso que seu 

João retiraria de sua casa, sem quebrar nenhuma placa, sabendo que todos os 

cômodos possuíam o mesmo piso, menos o banheiro. Contudo, somente 2 (dois) 

participantes determinaram corretamente essa quantidade. 

Por exemplo, a participante F2 afirmou que “são necessários 

aproximadamente 1438 pisos” por meio da matematização dessa situação-

problema com a utilização de conhecimentos matemáticos escolares (éticos). No 

entanto, é importante destacar que 5 (cinco) participantes resolveram essa 

situação-problema de maneira equivocada apesar de terem empregado 

processos de matematizações ética em sua resolução. 

Por outro lado, 6 (seis) participantes determinaram corretamente a 

quantidade de metros de tela que Rodrigo teria que comprar para cercar um 

terreno, em seu sítio, que possui o formato retangular com medida dos lados de 

27 metros e 40 metros, tendo um portão de madeira de 2m. Por exemplo, a 

participante F4 matematizou essa situação da seguinte maneira: “As dimensões 

do terreno são: 40x27m, então, o perímetro=40x2+27x2=134m–2m do 

portão=132m”. 

Em seguida, esses participantes determinaram a área e a quantidade de 

tela necessária para cercar um cercado para galinhas, cuja base tinha o formato 

de um quadrado de lado 5,5 metros. Por exemplo, a participante F8 determinou 

que o perímetro e a área eram, respectivamente, “22 m de tela e 30,25 m², pois 

primeiro multipliquei 5,5 por 4 e encontrei 22 m (para achar a quantidade de tela) 

e depois multipliquei 5,5 por 5,5 para achar a área”. 

Posteriormente, os 8 (oito) participantes desse estudo determinaram 

corretamente o valor que José economizaria na compra de mercadorias que 
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estavam em oferta no Supermercado Carestia conforme as informações 

disponibilizadas no panfleto distribuído anteriormente. Por exemplo, a 

participante F2 explicou que “somei todos os preços normais 

8,00+7,80+12,50=28,30 e depois somei todas as ofertas 7,10+7,20+9,80=24,10 

e subtrai os dois resultados 28,30–24,10=4,20 e ele economizará R$ 4,20”. 

Continuando com a interpretação dessas atividades, 7 (sete) participantes 

determinaram a quantidade de galinhas e coelhos em uma chácara que tinha um 

total de 35 animais, que somavam 100 pés. Desse modo, 5 (cinco) participantes 

resolveram corretamente essa situação-problema. Por exemplo, o participante 

M3 explicou que são “20 galinhas e 15 coelhos, pois 20x2=40 e 15x4=60. São 

60 patas de coelho e 40 de galinhas e são 100 patas de 35 animais”. Por outro 

lado, 2 (dois) participantes resolveram equivocadamente essa situação-

problema, contudo, utilizaram um processo de matematização ética com a 

utilização de conhecimentos matemáticos escolares. 

Em outra atividade, 6 (seis) participantes determinaram corretamente o 

lado e o perímetro de um terreno com o formato quadrado com área de 81 m² 

por meio da utilização de conhecimentos matemáticos escolares (éticos). Por 

exemplo, a participante F2 comentou que “calculei a raiz quadrada de 81 e 

multipliquei o resultado por 4 para encontrar o perímetro do terreno”. 

Similarmente, 5 (cinco) participantes determinaram corretamente o lado 

de um quarto de formato quadrado que foi totalmente revestido com 144 lajotas 

quadradas de 0,3 m de lado. Por exemplo, a participante F12 calculou a área da 

lajota da seguinte maneira: “primeiramente, determinei que 0,3²=0,09 e, depois, 

multipliquei a área de cada lajota por sua quantidade, tendo que 0,09x144=12,96 

e, por fim, calculei que √12,96 = 3,6”. 

Os procedimentos utilizados pelos participantes desse estudo para 

solucionar essas situações-problema possibilitaram a aplicação de conceitos 

como regra de três e proporcionalidade que são importantes para a conceituação 

de conteúdos matemáticos que compõe o currículo escolar. De acordo com esse 

contexto, é importante: 

(...) conhecer, entender e explicar um [etno] modelo ou mesmo 
como determinadas pessoas ou grupos sociais utilizaram ou 
utilizam-no, pode ser significativo, principalmente, porque nos 
oferece uma oportunidade de ‘penetrar no pensamento’ de uma 
cultura e obter uma melhor compreensão de seus valores, sua 
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base material e social, dentre outras vantagens (BIEMBENGUT, 
2000, p. 137). 

 

De acordo com Rosa e Orey (2013), os etnomodelos éticos estão 

relacionados com as descrições de ideias, procedimentos e práticas expressas 

em termos matemáticos das categorias que são consideradas significativas e 

apropriadas pela comunidade de observadores (externos). Desse modo, o 

conhecimento ético está relacionado com as descrições das ideias, 

procedimentos e práticas expressas em termos matemáticos, que estão 

relacionadas com as categorias que são consideradas significativas e 

apropriadas pela comunidade de observadores (externos). 

A interpretação dos resultados obtidos nessas atividades possibilitou a 

inferência de que esses participantes resolveram essas situações-problema com 

a utilização de conteúdos matemáticos escolares, evidenciando a sua resolução 

por meio da elaboração de etnomodelos éticos. Assim, os etnomodelos éticos 

mostram o entendimento desses participantes com relação às práticas 

relacionadas com as comunidades rurais e urbanas, estando em concordância 

com os conteúdos curriculares matemáticos desencadeados nas salas de aula. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2012b) afirmam que os etnomodelos 

éticos são elaborados de acordo com a visão dos observadores externos com 

relação aos sistemas retirados do cotidiano que está sendo modelado. Desse 

modo, os etnomodelos éticos representam a maneira como os modeladores 

imaginam que os sistemas retirados dessa realidade funcionam. 

Por meio da interpretação dos resultados obtidos nessa categoria, infere-

se que as atividades propostas propiciaram a exploração do raciocínio 

lógico/matemático dos participantes, bem como de seu entendimento sobre as 

técnicas, procedimentos e estratégias utilizadas na resolução de situações-

problema que foram solucionadas com a utilização de conteúdos matemáticos 

por meio da elaboração de etnomodelos éticos na perspectiva da 

Etnomodelagem. 
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4.1.3 Categoria Conceitual 3: Conhecimento Dialógico (Dinamismo 

Cultural) 

 
Essa categoria está relacionada com a complementaridade de 

conhecimentos matemáticos distintos, que visaram mostrar a conexão entre os 

espaços da escola (ético) e das comunidades (êmico) dos participantes desse 

estudo. De acordo com essa perspectiva, essa categoria propiciou o 

desenvolvimento de atividades que conectaram o ambiente escolar e o contexto 

sociocultural dos participantes em suas próprias comunidades rurais e urbanas. 

Assim, o principal objetivo dessa categoria foi relacionar o conhecimento 

matemático estudado na escola com as vivências e saberes das experiências 

cotidianas dos alunos. 

Nesse contexto, com a intenção de aproximar os saberes das 

comunidades rurais e urbanas com o conhecimento matemático desenvolvido no 

ambiente escolar, o professor-pesquisador propôs uma ação pedagógica 

diferenciada para as atividades relacionadas com os conteúdos matemáticos 

utilizados na resolução das atividades realizadas pelos participantes no trabalho 

de campo desse estudo. 

Essa categoria foi redigida com base na interpretação dos resultados 

obtidos 2 (duas) atividades compostas por 26 questões, que foram propostas no 

segundo bloco e que estavam relacionadas com as situações-problema em que 

os participantes utilizaram o saber matemático adquirido com os seus familiares 

ou utilizados em suas comunidades (êmico) com os conhecimentos matemáticos 

escolares (ético), possibilitando a elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Iniciando esse processo interpretativo, os resultados obtidos com a 

atividade relacionada com a quantidade máxima de bovinos, por hectare, que 

poderia ser colocada em uma área de pastagem mostra os seus 

questionamentos foram respondidos por meio da leitura de um texto inicial 

(conhecimento escolar/ético) com o conhecimento extraescolar adquirido na 

experiência vivenciada pelos participantes com a suas famílias e/ou 

comunidades (conhecimento local/êmico). 

Nesse sentido, 5 (cinco) participantes seguiram as orientações do texto 

disponibilizado para responder corretamente sobre a quantidade de bovinos que 

deveriam ser colocados em um hectare de pasto para que os animais pudessem 
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se alimentar adequadamente. Por exemplo, a participante F2 afirmou que essa 

quantidade é de “1,6 UA/ha por que no Brasil a taxa de lotação é de 1,6 animais 

por hectare” enquanto o participante M3 comentou que “segundo o texto são 1,6 

bois, mas meu pai disse assim que o ideal é colocar 1 bovino por hectare assim 

não faltará alimento”, mostrando a importância do conhecimento êmico familiar. 

Assim, esse participante matematizou essa situação-problema por meio de 

representações êmicas e éticas na formulação de etnomodelos dialógicos. 

Nesse direcionamento, 5 (cinco) participantes determinaram 

corretamente a área mínima de pastagem a ser utilizada por um criador que 

possui 70 cabeças. Por exemplo, a participante F2 afirmou que a quantidade 

mínima de área é de “70:1,6=43,75 ha porque eu dividi a quantidade de animais 

pela taxa de lotação média do Brasil”, evidenciando a utilização de 

conhecimentos êmicos e éticos na elaboração de etnomodelos dialógicos. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostrou que 6 (seis) 

participantes responderam como cercar um pasto próximo ao rio para criar os 

animais no sítio de Seu João por meio de matematizações que representaram 

corretamente essa situação-problema. Por exemplo, a participante F10 

argumentou que o formato desse pasto é “um polígono que tem 4 lados, que são 

opostos e paralelos. Por isso aproveitaria mais a área, deixando a base por lado 

do rio”. Essa representação foi realizada por meio de um etnomodelo dialógico 

com a utilização de conhecimento êmicos e éticos. 

Essa interpretação mostra 8 (oito) participantes verificaram se Seu João 

precisaria de apenas de um ou de mais de um pasto por meio de 

matematizações diversas que envolveram conhecimentos matemáticos êmicos 

e éticos em suas resoluções. Por exemplo, a participante F12 respondeu que 

Seu João precisaria de “apenas 1 pasto, pois a taxa de lotação média do Brasil 

é de 1,6 UA/ha, mas a de seu João é menor que isso, portanto, apenas 1 pasto 

seria o bastante”. 

Na elaboração desse etnomodelo dialógico, essa participante converteu 

5 alqueires mineiros em hectares, multiplicando-o por 4,84 para determinar 24,2 

hectares. Em seguida, dividiu 17 (quantidade de animais) por 24,2 (quantidade 

de hectares), determinando a taxa de lotação de, aproximadamente; 0,7, 

comparando-a com 1,6 que é a taxa utilizada no Brasil. 
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Os resultados obtidos mostram que os participantes desse estudo 

determinaram a quantidade de hectares do pasto cercado, bem como 

informaram sobre o cálculo que utilizaram para a determinação desse valor. 

Contudo, apesar de que somente 2 (dois) participantes tenham determinado 

corretamente esses valores, há evidências do desenvolvimento de um processo 

de matematização por todos os participantes desse estudo que buscaram 

matematizar essa situação-problema por meio da utilização de representações 

êmicas e éticas na elaboração dos etnomodelos dialógicos. 

Por exemplo, a participante F12 utilizou um processo de matematização 

diferenciado para resolver esse item, pois respondeu que essa área era de “6,05 

ha”, justificando que “considerei que estava sendo usando aproximadamente 1 

/4 do terreno que corresponde a 1,25 do espaço dos 5 alqueires, depois usei a 

regra de 3 para determinar quantos ha possuem”. 

Todos os participantes responderam as questões relacionadas com a 

atividade: O que é mais vantajoso? Vender um suíno vivo ou abatê-lo para 

vender? Nesse sentido 5 (cinco) participantes afirmaram que sabiam que 

existem valores diferentes para o suíno vivo ou suíno morto (carcaça), 

evidenciando a complementaridade da utilização de conhecimentos êmicos 

relacionados com as atividades cotidianas de seus familiares com os 

conhecimentos éticos do preço de venda de suínos. Por exemplo, a participante 

F2 comentou que a “carcaça custa mais já que é preciso matar e limpar o porco”. 

Em seguida, 8 (oito) participantes afirmaram que o porco vivo pesa mais 

do que a sua carcaça. Por exemplo, a participante F6 explicou que o “porco vivo 

pesa mais porque para você obter a carcaça, você retira as vísceras, inclusive 

rins e gorduras dos rins, cerdas e unhas, permanecendo a extremidade dos 

membros, o couro e o rabo”. De acordo com a interpretação desse resultado 

infere-se que as respostas foram dadas por esses participantes de acordo com 

o seu conhecimento êmico que foi adquirido no ambiente familiar apesar de que, 

somente, 3 (três) participantes residem em comunidades rurais. 

Prosseguindo com essa interpretação, 8 (oito) participantes determinaram 

quantos quilos um porco vivo pesa mais do que a sua carcaça, sendo que para 

solucionar essa situação-problema, esses participantes utilizaram as 

informações fornecidas previamente, mas também incluíram os próprios saberes 

êmicos em suas respostas. Por exemplo, o participante M3 respondeu que 



225 
 

 
 

“segundo o texto, o porco perdeu 36 kg, então vou colocar uma margem de 30 a 

45 kg de perda de peso, pois a raça também pode influenciar nisso”. 

Similarmente, esses participantes determinaram o rendimento da carcaça 

do porco morto em relação ao suíno vivo, sendo que 3 (três) participantes 

responderam intuitivamente essa questão com a utilização de seu conhecimento 

matemático êmico enquanto 5 (cinco) participantes utilizaram a porcentagem 

para representar esse rendimento utilizando o conhecimento matemático ético. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu êmicamente que os “membros e 

órgãos, além da gordura, podem ser usados para produzir novos produtos 

enquanto a participante F4 afirmou que esse valor foi determinado por meio da 

elaboração do etnomodelo dialógico “x = 36/118 x 100 = 0,305084 x 100 = 

30,5084%” para representar essa situação-problema.  

Essa interpretação mostra que, para 8 (oito) participantes, a porcentagem 

pode ser utilizada com um indicador de rendimento para essa situação-

problema, que pode ser explicada por meio da utilização de conhecimentos 

matemáticos êmicos e éticos. Por exemplo, a participante F4 comentou que a 

“porcentagem de gordura e carne [pode ser encontrada] em relação ao 

rendimento da carcaça e do porco vivo” enquanto a participante F6 afirmou que 

o “rendimento neste caso é 69,49%”. 

Os resultados obtidos possibilitaram a inferência de que, para 8 (oito) 

participantes, é possível” a elaboração de um modelo para representar essa 

situação-problema, contudo, as respostas foram dadas retoricamente baseadas 

nas vivências cotidianas. Por exemplo, o participante M3 respondeu êmicamente 

que “precisamos saber o peso em suas formas e depois convertemos em 

porcentagem”. Nesse sentido, a participante F6 matematizou essa situação-

problema ao afirmar que “Se um porco pesa 100kg e a carcaça pesa 70kg, o 

rendimento é 70% e por regra geral o rendimento pode ser considerado dessa 

forma”. 

É importante ressaltar que as representações dessa situação-problema 

foram realizadas êmicamente com base nos conhecimentos locais dos familiares 

e, também escolares, auxiliando-os na elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Assim, essas atividades, a utilização dos conhecimentos êmico e ético 

possibilitou a elaboração de etnomodelos dialógicos ao utilizar conhecimentos 

escolares e informações locais para essa representação. 
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Continuando com essa interpretação, 7 (sete) participantes afirmaram que 

poderiam estipular os preços de venda dos suínos. Por exemplo, a participante 

F10 respondeu que os preços são estipulados “através do peso do suíno, tipo, 

da quantidade de carne e caso o investidor do suíno pagar aluguel ou quiser 

cobrar o alimento do animal, pois tudo é cobrado”. Destaca-se que essas 

respostas estão relacionadas com o conhecimento êmico dos familiares dos 

participantes desse estudo, mas também com o preço praticado no mercado 

(ético). Essa complementaridade de conhecimentos, possibilita a elaboração de 

etnomodelos dialógicos. 

É importante ressaltar que, apesar da crise pandêmica e do 

distanciamento físico, 5 (cinco) participantes realizaram uma pesquisa com os 

seus familiares e, também, via internet para verificar se os preços utilizados na 

comercialização da carne de porco na comunidade na qual reside estavam 

compatíveis com aqueles trabalhados na atividade proposta. 

Nesse sentido, após discussão com os seus familiares, o participante M3 

respondeu que “Não, pois aqui em casa quando matam porco, o preço do quilo 

é de acordo com a média dos supermercados” enquanto o participante M1, após 

realização da pesquisa na internet, afirmou que “Não, discuti com os meus 

familiares, tendo em conta os preços de outros produtos e cheguei à conclusão 

de que o preço varia entre R$15 e R$20”. 

Desse modo, infere-se esses participantes utilizaram o conhecimento 

êmico dos familiares em conjunto com o conhecimento ético propiciado pelo 

emprego de fontes acadêmicas para que pudessem desenvolver um 

conhecimento dialógico sobre a situação-problema proposta na elaboração de 

etnomodelos por meio da utilização de procedimentos diferentes que resultaram 

em processos distintos de matematização das situações-problema propostas no 

trabalho de campo desse estudo. 

Existe a necessidade de destacar que essa abordagem evidenciou a 

utilização de etnomodelos êmicos e éticos que os direcionaram para a 

elaboração de etnomodelos dialógicos. Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) 

afirmam que a Etnomodelagem requer o diálogo cultural entre os conhecimentos 

matemáticos desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. 

Com relação aos preços dos suínos apresentados nas tabelas propostas 

nas atividades, 3 (três) participantes entenderam que a venda do porco vivo é 
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mais interessante. Por exemplo, o participante M1 afirmou que o preço do porco 

vivo “é mais favorável à venda, já que o peso será maior e terá maior rendimento 

por quilo”. Por outro lado, 4 (quatro) participantes afirmaram vender o porco 

propicia um preço mais vantajoso. Por exemplo, o participante M3 afirmou que 

“preço dele [porco morto] é maior mesmo o porco ficando mais leve”. 

Esse resultado possibilita a inferência de que esses participantes 

utilizaram os conhecimentos êmicos dos familiares, haja vista o entendimento 

que desenvolveram sobre os saberes locais na realização das atividades 

propostas nesse estudo. Contudo, esses participantes também utilizaram o 

conhecimento ético praticado externamente às suas comunidades para que 

pudessem complementar o entendimento da situação proposta, de uma maneira 

holística, com a elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Continuando com essa sobre o preço dos suínos, 7 (sete) participantes 

calcularam o preço de venda do porco vivo conforme proposto na atividade, 

sendo que 3 (três) calcularam esse valor corretamente enquanto 4 (quatro) o 

calcularam de maneira equivocada. Por exemplo, a participante F12 

matematizou essa situação-problema da seguinte maneira: “Primeiro considerei 

os 118 kg que possuía o porco abatido por seu Matias, segundo pensei que a 

cada KG gera R$ 5,30 (MG) e depois fiz regra de três”, possibilitando a 

elaboração de um etnomodelo dialógico.  

Nesse direcionamento, 7 (sete) participantes também calcularam o preço 

de venda da carcaça do porco morto, sendo que 4 (quatro) calcularam esse valor 

corretamente. Por exemplo, o participante M1 matematizou corretamente essa 

situação-problema ao mostrar que “um porco pesando em torno de 100kg ao ser 

abatido, perderá parte de seu peso, como a carcaça do porco de seu Matias que 

pesava 82kg”, usei a multiplicação contando o valor por quilo e vi que a carcaça 

valerá R$ 635,50 reais”. Por outro lado, 3 (três) calcularam essa questão de 

maneira equivocada. Contudo, esses resultados possibilitam a inferência de que 

esses participantes realizaram matematizações com conhecimentos 

matemáticos êmicos e éticos para resolver essa situação-problema por meio da 

elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Após a realização dessa atividade, esses participantes concluíram que a 

venda da carcaça do porco é mais vantajosa do que vender o suíno vivo. Por 

exemplo, o participante M1 afirmou que a “carcaça do porco, por mais que seja 
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mais leve, valerá mais que o porco vivo, devido ao preço estipulado na segunda 

tabela”. Em seguida, 6 (seis) participantes afirmaram que os valores cobrados 

para preço do porco são justos, pois para a venda da carcaça do porco é preciso 

abatê-lo e limpá-lo. Por exemplo, a participante F10 comentou que “é muito 

trabalhoso para limpar tudo no porco, por isso é mais caro”. 

Nesse direcionamento, os 8 (oito) participantes afirmaram que o trabalho 

de Seu Matias para abater, desviscerar e limpar o porco abatido deveria se 

cobrado, pois esse trabalho deve ser valorizado e reconhecido. Por exemplo, a 

participante F6 comentou que essa cobrança deve ser realizada “por causa a 

mão de obra e despesas para descartar as vísceras”. Essa interpretação também 

mostra que, para 7 (sete) participantes, Seu Matias deveria acrescentar um 

determinado valor ao preço da carcaça do porco pelo trabalho realizado para a 

limpeza do animal. 

Essas matematizações foram realizadas por meio uma lógica própria 

relacionada ao conhecimento êmico e a sua conexão aos conhecimentos éticos 

escolares, para atribuir um valor para o trabalho realizado por Seu Matias caso 

houvesse a venda da carcaça do suíno. Por exemplo, a participante F12 afirmou 

que esse valor deveria ser “entre 100 e 200 reais. O valor da carcaça fica 

aproximadamente R$600,00, se fizer uma média em porcentagem daria uns 

R$16,00 dia multiplicado por 30 (dias do mês) dá uns R$180,00 pela mão de 

obra”. 

Assim, na elaboração de etnomodelos dialógicos, esses participantes 

utilizaram os conceitos matemáticos como uma maneira de representar o seu 

entendimento com relação aos saberes produzidos em suas comunidades, 

traduzindo para a linguagem escolar as situações que vivenciaram em sua 

prática diária por meio da realização das atividades propostas no trabalho de 

campo desse estudo. De acordo com Rosa e Orey (2014b), “existe a 

necessidade de se utilizar a tradução para descrever o processo de modelagem 

de sistemas culturais locais que podem ter uma representação matemática 

acadêmica” (p. 142) durante o desenvolvimento do processo da 

Etnomodelagem. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2014b) argumentam que, na elaboração 

de etnomodelos dialógicos, a abordagem êmica propicia representações 

matemáticas a partir da observação da dinâmica cultural interna e local das 
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relações dos membros do grupo com o próprio meio ambiente enquanto a 

abordagem ética proporciona um contraste transcultural que utiliza perspectivas 

comparativas com o emprego de conceitos matemáticos escolares. 

Em outra atividade proposta sobre a relação entre as grandezas 

matemáticas na fabricação de cachaça. Nesse sentido, 8 (sete) participantes 

comentaram sobre a área que Seu Antônio deveria cortar na primeira produção 

de cana obedecendo a área de renovação. Nesse sentido, 4 (quatro) 

participantes resolveram essa corretamente essa situação-problema. Por 

exemplo, a participante F4 afirmou que essa área é de “2,8 ha, por que é 

equivalente a 80% do terreno de 3,5 ha já que 20% se dedica a área de 

renovação”. 

Contudo, 4 (quatro) participantes se equivocaram nessa resolução, mas 

desenvolveram um processo de matematização que poderia direcioná-los para 

a obtenção dessa resposta. Por meio dos resultados obtidos nessa atividade, 

infere-se que todas os processos de matematização evidenciaram a utilização 

de etnomodelos que possuem uma abordagem dialógica. 

Em seguida, 8 (oito) participantes utilizaram raciocínios diversos para 

determinar quantos quilos de muda de cana Seu Antônio precisaria plantar por 

meio de processos de matematização distintos. Nesse contexto, esses 

participantes também determinaram o rendimento que Seu Antônio teria quando 

a cana estivesse em ponto de corte. 

Desse modo, 4 (quatro) desses participantes utilizaram a área total 

plantada, desconsiderando a área de renovação enquanto 4 (quatro) 

participantes utilizaram a área de corte, diminuindo a área de renovação. Por 

exemplo, a participante F4 escreveu que essa produção é de “75 x 2,8ha = 210 

toneladas, respeitando a área de renovação já que a cana rende 75 toneladas 

por área de corte”. 

Continuando com essa interpretação, 8 (oito) participantes determinaram 

o rendimento de garapa que Seu Antônio teria com a produção de cana de 

açúcar. No entanto 4 (quatro) participantes calcularam esse valor corretamente 

enquanto 4 (quatro) participantes se equivocaram na resolução dessa situação-

problema. Por exemplo, a participante F6 respondeu corretamente essa questão 

ao escrever que “210.000 x 0,6 l = 126.000 l. Ele colheu 210.000kg de cana de 

açúcar e se de cada kg consegue tirar 0,6 l o rendimento será de 126.000 litros”.  
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De modo similar, esses participantes determinaram o rendimento de 

cachaça que Seu João teria com a produção de cana de açúcar, sendo que 4 

(quatro) participantes resolveram corretamente essa situação-problema 

enquanto 4 (quatro) participantes a solucionaram de modo equivocado. Por 

exemplo, a participante F2 afirmou que são “23.871,60 litros de cachaça”, 

resolvendo essa questão da seguinte maneira “209.4(toneladas de cana) x 

114(quantidade em litros de cachaça por tonelada) = 23.871,60”. 

Em seguida esses participantes preencheram uma tabela por meio do 

cálculo do rendimento, em porcentagem, da produção de cachaça em relação à 

quantidade de cana em quilogramas, demonstrando o seu entendimento de que 

o rendimento da produção da cachaça estava relacionado com a quantidade de 

cana de açúcar produzida. Contudo, 4 (quatro) participantes preencheram essa 

tabela corretamente enquanto 4 (quatro) participantes se equivocaram nessa 

resolução. 

Nesse direcionamento, 7 (sete) participantes apresentaram explicações 

diversas com relação à elaboração de um modelo para representar essa 

situação-problema. Por exemplo, o participante M3 afirmou que o “rendimento 

médio é 114, portanto, pegamos p Kg e dividimos por 114, aí colocamos como 

porcentagem de 114, como fiz na calculadora e ficou assim. 500 ÷ 114 = 

4,3859649123% de 114 = 5%”. 

Prosseguindo, a interpretação do resultado dessa questão mostra que 7 

(sete) participantes construíram uma representação gráfica no plano cartesiano 

para representar a relação da quantidade de cana e a quantidade de cachaça 

produzida por Seu João. É importante destacar que 4 (quatro) participantes 

elaboraram esses gráficos corretamente enquanto 3 (três) participantes se 

equivocaram nessa representação. 

Contudo, esses participantes elaboraram gráfico de diversos tipos para 

representarem essas situações-problema por meio da elaboração de 

etnomodelos éticos com base nas informações êmicas providenciadas 

previamente. Esses gráficos demonstraram particularidades nas interpretações 

desses participantes que mostram a conexão entre os conhecimentos escolares 

com os saberes locais por meio da dialogicidade entre contextos distintos. 

Continuando, essa interpretação mostra que 7 (sete) participantes 

determinaram a quantidade de cana de açúcar necessária para produzir 
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exatamente 1 litro de cachaça, contudo 3 (três) participantes determinaram a 

resposta correta para essa questão enquanto 4 (quatro) participantes se 

equivocaram no processo de resolução dessa situação-problema. a participante 

F6 empregou a regra de três para resolver essa questão, contudo, utilizou a 

informação sobre a quantidade de garapa que pode ser produzida com um quilo 

de cana, respondendo que “se eu consigo uma quantidade de litros maior eu 

consigo uma quantidade de kg maior”. 

Finalizando essa atividade, 8 (oito) participantes determinaram o preço 

que Seu João deveria vender a sua aguardente para obter um lucro de 20%. 

Nesse sentido, 5 (cinco) participantes responderam corretamente essa situação-

problema. Por exemplo, a participante F12 afirmou que “se for por litro 

524,64÷300=1,74”. Assim, essa participante entendeu que a quantidade 

produzida de cachaça estava relacionada com o valor de embalagens plásticas 

compradas. 

A interpretação desses resultados mostra o desenvolvimento de um 

diálogo entre as abordagens êmica e ética com relação às ideias, procedimentos 

e práticas matemáticas que são desenvolvidas nas comunidades rurais e 

urbanas, pois os conhecimentos matemáticos consolidados no sistema escolar 

se relacionaram dialogicamente com os saberes matemáticos locais. 

Por conseguinte, Rosa (2010) afirma que é importante articular os saberes 

e fazeres escolares com aqueles desenvolvidos na vida diária, pois tem como 

objetivo a contextualização do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos. 

 
4.1.4. Categoria Conceitual 4: Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi aproximar os saberes e 

fazeres provenientes das comunidades rurais e urbanas com o conhecimento 

matemático desenvolvido no ambiente escolar por meio da elaboração de 

atividades curriculares relacionadas com as situações-problema 

contextualizadas no cotidiano dos participantes. Assim, nesse estudo, a 

Etnomodelagem foi considerada como uma ação pedagógica que despertou o 

interesse dos participantes, auxiliando-os a estruturarem a maneira pela qual 
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discutiram e analisaram as situações-problemas propostas em sala de aula, 

ampliando o conhecimento matemático que é aprendido no sistema escolar. 

Destaca-se que, para Rosa e Orey (2017b), a ação pedagógica proposta 

pela Etnomodelagem orienta os alunos para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático por meio da problematização de situações 

vivenciadas em sua vida diária. Desse modo, a elaboração dos blocos de 

atividades fundamentados na Etnomodelagem buscou desenvolver a motivação 

e o interesse dos participantes desse estudo para o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e a sua relação com situações-

problema vivenciadas em suas comunidades. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 5 (cinco) 

participantes entenderam todas as questões propostas no trabalho de campo 

dessa investigação. Por exemplo, a participante F4 responderam que as 

“atividades não são apenas teóricas, mas que fazem parte da vida”. Contudo, 3 

(três) participantes afirmaram que tiveram algumas dificuldades relacionadas 

com o entendimento e a interpretação das questões, mas as responderam, 

justificando as suas respostas. Por exemplo, o participante M1 explicou que “em 

certas perguntas precisei tirar dúvidas com o professor para conseguir resolver”. 

É importante ressaltar que, em virtude da situação pandêmica atual, o 

professor-pesquisador iniciou via WhatsApp um processo de orientação para o 

esclarecimento das dúvidas desses participantes. De acordo com esses 

procedimentos, os participantes enviavam uma foto dessa questão juntamente 

com um áudio e/ou uma mensagem, explicitando as suas dúvidas. 

Posteriormente, o professor-pesquisador retornou os esclarecimentos 

necessários com uma orientação escrita nesse aplicativo sobre essas dúvidas. 

Iniciando esse processo interpretativo, os resultados obtidos mostram que 

8 (oito) participantes perceberam a diferença entre os saberes matemáticos da 

comunidade e da matemática escolar nas atividades realizadas durante o 

trabalho de campo desse estudo. Nesse sentido, esses participantes 

comentaram que os saberes cotidianos possuem uma funcionalidade importante 

para os afazeres diários porque são mais práticos, propiciando um modo 

diferenciado para entender os conteúdos matemáticos escolares. Por exemplo, 

o participante M1 relatou sobre as experiências acumuladas no dia a dia, 
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comentando sobre a importância da “forma de resolução que é diferente devido 

a experiência vivida em casa e o aprendizado na escola”. 

Esses participantes afirmaram que as atividades trabalhadas com os 

saberes matemáticos da comunidade complementaram os conteúdos escolares, 

tornando a resolução das questões propostas mais fáceis de serem resolvidas. 

Por exemplo, a participante F2 comentou que “Foi interessante por que as 

situações apresentas não são comuns no meu dia a dia, por isso foi legal 

conhecer coisas que eu não sabia” enquanto o participante M1 destacou que 

“Percebi pelas questões que apenas certas pessoas podem entender melhor o 

assunto, tive dificuldade nas questões que abordavam assunto do campo, já que 

não sou acostumado nem especializado nisso”. 

Desse modo, esses participantes também ressaltaram que, durante a 

realização das atividades propostas, utilizaram os conceitos da Matemática 

aprendidos na escola para que pudessem resolver as situações-problema que 

estão presentes em suas comunidades. Por exemplo, a participante F2 afirmou 

que “esses problemas não são comuns no meu dia a dia, mas se fossem acredito 

que esses conceitos ajudariam sim” enquanto o participante M1 comentou sobre 

os conceitos matemáticos que conseguiu entender quando esclarecia as suas 

dúvidas com o professor-pesquisador ao responder que aprendeu “ao tirar 

dúvidas e descobrir conceitos vantajosos como regra de três, porcentagem e 

cálculo de área”. 

Então, é necessário que as atividades matemáticas sejam elaboradas 

considerando o contexto sociocultural dos alunos. Dessa maneira, a 

interpretação dos resultados desse estudo possibilita a inferência de que as 

atividades propostas nessa ação pedagógica despertaram o interesse dos 

alunos na resolução das atividades propostas, auxiliando-os na utilização de 

suas próprias estratégias em busca de soluções para as situações-problema 

propostas nessa investigação. 

Esse contexto destaca a relevância da problematização de situações-

problema vivenciadas no cotidiano, para que os alunos possam contextualizar 

os conteúdos matemáticos escolares. Consequentemente, para Rosa (2010), 

essa ação pedagógica teve como ponto de partida a realidade dos participantes 

em suas comunidades, bem como os problemas enfrentados localmente. 
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Consequentemente, é importante ressaltar que as atividades diárias que foram 

contextualizadas nas atividades escolares revelaram uma: 

(...) urgência como [um] tema central dos programas escolares. 
Dificilmente, essas questões poderão ser abordadas sem [a] 
matemática. Isso implica a apresentação de novos conteúdos e 
metodologias que permitam capacitar o aluno para o fazer 
matemático, como aquilo que a modelagem possibilita 
(D’AMBROSIO, 2001, p. 17). 

 

Por exemplo, Rosa (2010) afirma que é importante que os professores 

privilegiem o ensino de situações-problema relacionadas com as atividades 

realizadas cotidianamente, como, por exemplo, possibilitando o desenvolvimento 

do raciocino lógico-matemático dos alunos para que eles possam interpretar e 

resolver, de maneira crítica e reflexiva, os problemas propostos em salas de aula. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2017a) comentam sobre a 

necessidade de que os professores estejam conscientes da possibilidade de 

articulação entre o conhecimento escolar e os saberes e fazeres diários dos 

alunos no processo de elaboração de atividades curriculares contextualizadas 

no cotidiano e o seu vínculo com as salas de aula. 

A interpretação dos resultados obtidos sobre a opinião dos participantes 

sobre as atividades propostas no trabalho de campo desenvolvido nesse estudo 

mostra que, para 4 (quatro) participantes, as atividades propostas foram 

excelentes. Por exemplo, a participante F10 respondeu que com essas 

atividades “adquirimos mais conhecimentos em relação com problemas 

cotidianos aos escolares”. Para 3 (três) participantes, essas atividades propostas 

foram muito boas. Por exemplo, a participante F4 afirmou que as “atividades 

requerem um raciocínio, mas são dinâmicas e não cansam” enquanto para a 

participante F12, as atividades propostas foram boas, pois as “atividades foram 

de fácil entendimento e fáceis de resolver”. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo com relação ao 

interesse nessas atividades, mostra que 8 (oito) participantes se mostraram 

motivados em sua resolução, indicando aquelas que se entusiasmaram em 

solucionar. Por exemplo, a participante F2 afirmou que as “atividades com 

relação a produção de cana de açúcar por que eu não sabia sobre o assunto e 

achei muito interessante” enquanto a participante F8 respondeu que “sempre 
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gostei da Matemática e gostei mais da atividade do piso, pois acontece com 

problemas reais”. 

Com relação ao trabalho realizado com os conteúdos matemáticos da 

maneira proposta nesse estudo, 4 (quatro) participantes afirmaram que haviam 

trabalhado com situações-problema parecidas em sala de aula. Por exemplo, o 

participante M1 escreveu que “mesmo sendo questões que abordam o cotidiano 

no campo, as questões possuem conhecimento já estudado em sala de aula”. 

No entanto, 4 (quatro) participantes afirmaram que nunca trabalharam com a 

Matemática do modo que foi realizado nesse estudo. Por exemplo, a participante 

F10 escreveu que a “matemática era mais conta do que explicação, aqui aprendi 

que com a explicação fica mais fácil”. 

Por meio dos resultados obtidos nessas atividades, infere-se que esses 

participantes puderam perceber a importância do conhecimento matemático 

local para auxiliá-los na resolução das situações-problema encontradas em sua 

realidade sociocultural, conectando-os com a própria realidade escolar. Por 

conseguinte, é importante ressaltar que os conhecimentos locais (comunidades 

urbanas e rurais) se interagem dialogicamente com os conceitos escolares 

(participantes do estudo) numa relação de reciprocidade entre os saberes e 

fazeres desenvolvidos dialogicamente nesses dois ambientes culturais. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2013b) argumentam que existe a 

necessidade de que os educadores respeitem e valorizem os conhecimentos 

que os alunos trazem para o ambiente escolar para que possam utilizá-los na 

elaboração das atividades matemáticas curriculares propostas em seu trabalho 

docente. Então, é importante que esses educadores tenham consciência de que 

o aprendizado dos alunos depende das conexões efetuadas com o 

conhecimento tácito que eles trazem para o sistema escolar. Desse modo, o: 

(...) ensino e a aprendizagem são atividades inerentes às 
atividades culturais das comunidades nas quais os alunos 
participam e interagem. Dessa maneira, é importante 
compreendermos como a cultura influencia o aprendizado dos 
alunos e como podemos utilizar o conhecimento cultural que 
trazem para as salas de aula como um recurso pedagógico para 
auxiliá-los na aprendizagem dos conteúdos matemáticos 
(ROSA; OREY, 2013b, p. 557). 

 
É importante ressaltar que 6 (seis) participantes comentaram que após 

terem participado dessas atividades, houve mudanças em sua relação com o 
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conhecimento matemático escolar. Por exemplo, o participante M1 respondeu 

que “percebi que a Matemática é utilizada em diversas situações do dia a dia”. 

No entanto, 2 (dois) participantes comentaram que as atividades propostas 

nesse estudo não modificaram a sua relação com a Matemática. Por exemplo, a 

participante F2 comentou que “eu continuo achando a matemática difícil, mas 

também bastante interessante”. 

Essa interpretação mostra que 7 (sete) participantes utilizaram alguns 

saberes matemáticos aprendidos e/ou observados em sua comunidade nas 

atividades propostas nessa investigação. Por exemplo, o participante M1 

escreveu que “usei resoluções matemáticas comum utilizadas por meu pais para 

fazer as atividades porque eu moro em uma fazenda”. Porém, 1 (uma) 

participante, F2, comentou que “nenhuma das situações das atividades são 

comuns no meu cotidiano”. 

Nesse direcionamento, esses participantes afirmaram que os saberes 

matemáticos aprendidos ou observados no cotidiano da própria comunidade ou 

de sua família poderiam ser utilizadas nas aulas de matemática. Por exemplo, a 

participante F12 comentou que “tudo envolve matemática, então, nas aulas 

podem ser trazidas questões do cotidiano”. 

Essa interpretação também mostra que 7 (sete) participantes destacaram 

que após terem participado das atividades propostas no trabalho de campo 

desse estudo sobre práticas diárias que envolvem a matemática. Por exemplo, 

o participante M1 afirmou que essas atividades diárias estão relacionadas com 

o “trabalho envolvendo a compra e venda de produtos” enquanto a participante 

F2 comentou que esses conhecimentos são necessários para a realização de 

“muitas atividades em nosso dia a dia que envolvem matemática, um exemplo 

simples é quando medimos ingredientes para fazer uma receita”. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 5 (cinco) 

participantes perceberam a conexão entre a matemática escolar e as atividades 

realizada na vida diária nas atividades propostas na realização do trabalho de 

campo desse estudo. Por exemplo, o participante M1 escreveu que “quando 

cheguei nas questões do campo, onde pessoas que trabalhavam naquilo tinham 

grande conhecimento no assunto”. 

Essa interpretação também mostra que, para esses participantes, a 

utilização dos saberes locais é importante para aprendizagem de conteúdos 
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matemáticos no ambiente escolar. Desse modo, esses alunos sugeriram que 

essas atividades deveriam estar relacionadas com a elaboração de atividades 

práticas para serem solucionadas pelos alunos, como por exemplo, receitas 

criação de galinhas, cálculo da área necessária para criação, quantidade de 

aves, tempo para chocar o ovo, calcular a quantidade de água que tem em uma 

piscina. Por exemplo, o participante M1 afirmou que é importante “usar questões 

que tenha a ver com a atualidade, fazendo os alunos se relacionarem e se 

interessarem com a matéria”. 

Os resultados obtidos nesse estudo também mostram que a 

contextualização dos conteúdos matemáticos possibilitou a conscientização da 

aplicação prática de conceitos matemáticos em situações relacionadas com a 

criação de bovinos e suínos, a produção de cachaça e a proposição de 

atividades diversas presentes no cotidiano das comunidades rurais e urbanas. 

Dessa maneira, a Rosa e Orey (2017b) afirmam que a Etnomodelagem 

pode ser percebida como uma ação pedagógica que busca a contextualização 

da Matemática na realidade, pois visa o aprimoramento do processo de ensino 

e aprendizagem dessa disciplina, pois tem como objetivo auxiliar os alunos na 

contextualização dos conteúdos matemáticos presentes no currículo escolar. 

Finalizando a etapa interpretativa dessa categoria, é importante destacar 

que essa ação pedagógica possibilitou a aquisição de conhecimentos êmicos, 

éticos e dialógicos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para que 

os participantes desse estudo pudessem buscar entender as atividades 

cotidianas presentes no cotidiano de suas comunidades, motivando-os para o 

seu estudo e, dessa maneira, propiciou a compreensão de seu entorno de uma 

maneira holística. 

Por exemplo, o participante M1 comentou que a Matemática “é divertida 

e desafiadora ao mesmo tempo” enquanto o participante M3 afirmou que esse 

campo do conhecimento é “fácil e que também tudo tem a Matemática 

envolvida”. Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1993) argumenta que existe a 

necessidade de que as atividades propostas pelos professores em sala de aula 

sejam originadas no cotidiano dos alunos e/ou muito próximos de sua realidade 

sociocultural. 
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CAPÍTULO V 

 

RESPONDENDO À QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo desse capítulo está relacionado com a proposição de 

uma resposta para a questão de investigação desse estudo, bem como sobre a 

escrita das considerações finais desse estudo. 

 

5.1 Questão de Investigação 

 

A análise dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta e a 

interpretação dos resultados alcançados nesse estudo possibilitou que a 

professor-pesquisador respondesse à seguinte questão de investigação: 

 

Como a Etnomodelagem, por meio de sua abordagem dialógica, 

pode auxiliar no desenvolvimento da relação entre o conhecimento 

matemático local, trazido por alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, provenientes de comunidades rural e urbana, com a 

Matemática escolar? 

 

Contudo, destaca-se 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. 

Entretanto, para que essa resposta seja efetivamente determinada, os 

resultados obtidos por meio da análise dos dados coletados foram interpretados 

com a utilização da fundamentação teórica e da triangulação das informações 

obtidas na amostragem teórica. 

 

5.1.1 Propondo uma Resposta para a Questão de Investigação 

 

Com uma fundamentação teórica embasada nos estudos bibliográficos 

utilizados nesse estudo, bem como nos dados obtidos por meio dos instrumentos 

metodológicos utilizados na condução de trabalho de campo dessa pesquisa, o 
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professor- pesquisador elaborou um conjunto de práticas docentes relacionadas 

com os saberes e fazeres cotidianos dos alunos e, também, com os conteúdos 

matemáticos estudados por 8 (oito) alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, 

que são vivenciados em suas comunidades urbanas e rurais. 

Assim, visando responder à questão de investigação proposta para esse 

estudo, o professor-pesquisador empreendeu ações pedagógicas que tiveram 

como objetivo possibilitar o envolvimento dos alunos participantes nas atividades 

propostas no trabalho de campo dessa investigação, na perspectiva da 

Etnomodelagem. 

Contudo, apesar do momento pandêmico que a humanidade está 

vivenciando, o professor-pesquisador também buscou uma resposta relacionada 

com a conexão desses participantes com a escola, com as suas comunidades 

(urbanas e rurais) e os seus familiares ao incentivar a promoção da 

complementaridade entre os saberes e fazeres matemáticos locais com os 

conhecimentos matemáticos escolares. 

Por conseguinte, a perspectiva da Etnomodelagem foi utilizada nesse 

estudo para o desenvolvimento, aplicação e elaboração de blocos de atividades 

curriculares com o intuito de conscientizar os participantes a respeito da 

matematização de saberes e fazeres cotidianos enraizados em suas vivências. 

Essa abordagem busca valorizar e respeitar as diferentes habilidades que esses 

participantes trazem de suas comunidades urbanas e rurais. 

Essa perspectiva também foi sustentada pelas referências culturais dos 

participantes ao criar uma relação entre os conteúdos matemáticos escolares 

definidos pela legislação vigente para as turmas do 8º ano do Ensino 

Fundamental e as diversas situações-problema enfrentadas na vida diária. 

Assim, a ação pedagógica da Etnomodelagem privilegiou a proposição de 

situações-problema relacionadas com as atividades realizadas cotidianamente 

como as tarefas relacionadas com a criação de bovinos e suínos, a produção de 

cachaça e a reforma de uma casa, bem como as atividades diversas que estão 

presentes no cotidiano de comunidades rurais e urbanas. 

Essa abordagem também contribuiu com o desenvolvimento do raciocino 

lógico-matemático dos participantes que puderam interpretar e resolver, de 

maneira crítica e reflexiva, os problemas propostos no trabalho de campo desse 

estudo por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos para que pudessem 
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entender as situações-problema cotidianas propostas no trabalho de campo 

dessa pesquisa. 

Dessa maneira, a utilização de conteúdos matemáticos escolares (ético) 

desempenhou um papel importante no cotidiano dos alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, que se conscientizaram sobre a importância desses conteúdos na 

realização de tarefas diárias por meio do desenvolvimento de uma abordagem 

dialógica do conhecimento. Esses participantes também compreenderam a 

importância desses conteúdos na resolução de situações-problema cotidianas 

contextualizadas no ambiente escolar. 

É importante ressaltar que essa perspectiva da Etnomodelagem 

evidenciou que, durante o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, os 

conteúdos utilizados pelos participantes desse estudo estiverem interligados 

com o conhecimento tácito dos membros de comunidades rurais e urbanas, que 

se relacionaram com a sua necessidade de sobrevivência e transcendência. 

Nesse direcionamento, a abordagem dialógica da Etnomodelagem 

auxiliou os participantes desse estudo a estabeleceram conexões entre os 

conteúdos matemáticos escolares com os saberes matemáticos de suas 

comunidades ao tecerem conjecturas necessárias para o processo de 

matematização das situações-problema propostas. 

Essa abordagem também possibilitou a elaboração de etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos, além de valorizar a cultura dos participantes desse 

estudo de acordo com as características próprias das comunidades rurais e 

urbanas, nas quais estão inseridos. 

Por conseguinte, as atividades propostas na abordagem dialógica da 

Etnomodelagem possibilitaram que, durante a resolução das atividades 

propostas nesse estudo, esses participantes compreendessem a importância da 

conexão dos conhecimentos matemáticos escolares (éticos) com os saberes 

matemáticos utilizados em suas comunidades (êmicos), que os auxiliaram no 

desenvolvimento de um processo de matematização abrangente, possibilitando 

a compreensão holística dessas situações-problema. 

Então, a característica dialógica das atividades propostas no trabalho de 

campo desse estudo propiciou a exploração do raciocínio lógico/matemático dos 

participantes, bem como o seu entendimento com relação às técnicas, 

procedimentos e estratégias utilizadas nas próprias comunidades e no ambiente 
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escolar para a resolução de situações-problema que foram solucionadas com a 

utilização de conteúdos matemáticos por meio da elaboração de etnomodelos 

dialógicos na perspectiva da Etnomodelagem. 

Nesse direcionamento, as atividades elaboradas na abordagem dialógica 

da Etnomodelagem nortearam os 8 (oito) participantes desse estudo para uma 

compreensão holística das atividades presentes em suas comunidades por meio 

do diálogo entre conhecimentos e saberes matemáticos que, apesar de distintos, 

são complementares. 

Por conseguinte, essas atividades também contribuíram para o 

desenvolvimento de um conhecimento matemático mais abrangente desses 

participantes, pois propiciaram um aprendizado relevante para a vida, que está 

relacionado com a compreensão das situações-problema que vivenciam em seu 

cotidiano. 

Assim, o trabalho de campo remoto desse estudo pode proporcionar o 

encontro de conhecimentos distintos por meio do qual os saberes e fazeres 

adquiridos fora do contexto escolar se encontraram com os conhecimentos 

adquiridos no ambiente escolar virtual por meio do dinamismo cultural e da 

dialogicidade entre esses saberes e fazeres. 

Por conseguinte, o respeito e a valorização das vivências cotidianas dos 

participantes propiciaram a promoção de uma relação holística, interativa e 

dinâmica entre os saberes e fazeres matemáticos local e cotidiano das 

comunidades rurais e urbanas com o conhecimento sistematizado nas escolas. 

Esse processo de dialogicidade possibilitou o desenvolvimento de 

conexões entre os saberes êmicos e conhecimentos éticos, pois propiciou a 

utilização de maneiras distintas para a resolução das situações-problema 

contextualizadas no cotidiano dos particpantes. 

Desse modo, as práticas matematizantes utilizadas nas atividades 

propostas nesse estudo possibilitaram que esses participantes pudessem 

comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar e inferir durante o 

processo de elaboração de etnomodelos. Por conseguinte, esses participantes 

evidenciaram o emprego desses etnomodelos para a representação das 

situações-problema propostas no trabalho de campo desse estudo, que foram 

contextualizadas no ambiente escolar. 
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As atividades elaboradas e adaptadas para o trabalho de campo desse 

estudo foram realizadas individualmente com a orientação remota do professor-

pesquisador, possibilitando que esses participantes relacionassem os 

conhecimentos matemáticos escolares com aqueles da experiência cotidiana 

numa abordagem dialógica. 

Nessa abordagem, esses participantes também significaram a sua 

aprendizagem em Matemática, bem como captaram o significado do próprio 

mundo, buscando a realização de uma ponte entre a teoria e a prática por meio 

de uma fundamentação crítica para que pudessem argumentar com base em 

fatos por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos na perspectiva da 

Etnomodelagem. 

Desse modo, a Etnomodelagem viabilizou o diálogo entre as ideias 

matemáticas inerentes aos conhecimentos das comunidades rurais e urbanas 

com os conteúdos matemáticos escolares garantidos até o 8º ano do Ensino 

Fundamental e estabelecidos pela legislação vigente mediante a elaboração de 

situações-problema contextualizadas em práticas diárias. 

Nesse direcionamento, as atividades propostas no trabalho de campo 

desse estudo, que foram baseadas na perspectiva da Etnomodelagem 

combinaram os elementos-chave dos saberes matemáticos locais com os 

conhecimentos matemáticos escolares em uma abordagem dialógica, auxiliando 

os participantes na compreensão holística do conhecimento matemático. 

Então, a Etnomodelagem propiciou o despertar de novas possibilidades 

para a exploração de situações-problema relacionadas com o contexto 

sociocultural dos participantes desse estudo, bem como buscou desenvolver o 

seu olhar crítico e reflexivo sobre as próprias comunidades. 

Finalizando, a ação pedagógica da Etnomodelagem, em sua abordagem 

dialógica, propiciou para os participantes desse estudo o desenvolvimento de um 

modo aprofundado de pensar, raciocinar, compreender e agir que os motivou na 

compreensão dos conteúdos matemáticos que estavam presentes em seus 

sistemas de conhecimentos e que foram utilizados na resolução das atividades 

propostas por meio da elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No intuito de identificar o conhecimento matemático tácito dos 

participantes sobre a problemática desse estudo, o professor-pesquisador 

elaborou 3 (três) blocos de atividades relacionados com os saberes e fazeres 

matemáticos vivenciados no cotidiano dos participantes desse estudo e, 

também, com a Matemática escolar aprendida nos ambientes escolar presencial 

ou virtual emergencial. 

Essas atividades estavam relacionadas com a reforma de uma casa, a 

criação de bovinos em uma determinada área, o abatimento e o preço de venda 

de suínos e com diversas outras tarefas que pudessem envolver esses 

participantes em seu próprio contexto social e cultural. 

Dessa maneira, as ações pedagógicas aplicadas nesse estudo são 

relevantes para reafirmarem que as salas de aula, assim como os ambientes 

remoto e domiciliar são espaços que podem ser utilizados para a construção dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos. 

Esses ambientes de aprendizagem possibilitam a interação e a 

participação ativa das famílias na educação de seus filhos, a discussão e a 

socialização de ideias e procedimentos matemáticos desenvolvidos pelos 

membros de grupos culturais distintos e, também, para possibilitar aos alunos o 

seu envolvimento em situações-problema que tenham um significado real e que 

a Matemática é uma ferramenta humanista que possibilita a resolução desses 

problemas por meio de técnicas e estratégias diversas. 

Por conseguinte, a influência do conhecimento matemático na realização 

das atividades propostas na condução do trabalho de campo desse estudo 

estava relacionada com a tentativa de os participantes etnomodelarem 

situações-problema vinculadas ao entendimento holístico das atividades 

realizadas diariamente em suas comunidades rurais e urbanas. 

Então, a perspectiva da Etnomodelagem propõe uma ação pedagógica 

para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, na qual a esse 

campo do conhecimento possui características humanizadoras que transcendem 

culturas e interliga os conhecimentos de diversas áreas. 

Sendo assim, a contextualização de conteúdos matemáticos é um 

procedimento rico que favorece a diversidade de ideias, pois é utilizado para 
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solucionar as situações-problema que se originam em outros contextos culturais, 

tornando o processo de ensino e aprendizagem em Matemática dinâmico, 

exigindo a utilização de instrumentos materiais e intelectuais variados, como, por 

exemplo, a elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

De acordo com essa perspectiva, D’Ambrosio (1990) afirma que o 

conhecimento é gerado por essa ação que capacita os membros desses grupos 

a explicarem, lidarem, manejarem, entenderem e compreenderem a realidade 

na qual estão inseridos. 

Nesse sentido, essa abordagem dialógica consideradou o entrelaçamento 

entre os conhecimentos matemáticos escolares (éticos) e locais (êmicos) por 

meio da busca do diálogo entre saberes e fazeres distintos, mas 

complementares. 

Assim, de acordo com Rosa e Orey (2017a), o conhecimento matemático 

pode ser considerado como o elo entre a realidade que informa os membros de 

grupos culturais distintos e as ações que a modifica, transformando-a para o bem 

comum de seus membros. 

Por conseguinte, é importante ressaltar que os blocos de atividades 

propostos no trabalho de campo dessa pesquisa buscaram mostrar a relação 

entre o conhecimento matemático escolar (ético) com os saberes matemáticos 

praticados no cotidiano (êmico) dos participantes desse estudo, tendo a 

Modelagem Matemática como uma ferramenta de análise e a Etnomatemática 

como uma ação pedagógica para a Etnomodelagem. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2012) afirmam que essa abordagem 

prioriza as discussões sobre as implicações dos resultados obtidos durante o 

desenvolvimento da Etnomodelagem, que são decorrentes da resolução de 

situações-problema enfrentadas pela sociedade no desenvolvimento de suas 

atividades diárias. 

Enfatiza-se, assim, a importância de se criarem ações pedagógicas que 

visam no contexto escolar, que visam minimizar o preconceito existente com 

relação às diferenças culturais observadas em sala de aula e diminuir a distância 

entre as culturas diferentes que convivem em um mesmo ambiente. 

Conforme esse contexto, as ações pedagógicas desenvolvidas nesse 

estudo desempenharam um papel fundamental com relação à valorização e ao 

respeito para com os membros de comunidades rurais e urbanas e, 
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consequentemente, criando um ambiente propício para a troca e construção de 

conhecimento matemático, aproximando a família desses participantes com a 

comunidade escolar, tornando a casa dos alunos uma extensão da escola. 

Complementando esse ponto de vista, destaca-se que a “escola oficial 

precisa aprender com os processos educacionais informais e incluir em seu 

cotidiano aspectos da educação informal” (MONTEIRO; POMPEU, 2001, p. 58) 

para valorizar e respeitar os conhecimentos matemáticos locais desenvolvidos 

pelos membros de grupos culturais distintos. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta sobre a importância de utilizar os 

procedimentos e as práticas matemáticas locais para auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de sua consciência crítica e reflexiva para que possam 

entender a importância dos aspectos culturais e sociais do conhecimento 

matemático. 

Então, destaca-se a importância da perspectiva da Etnomodelagem ao 

possibilitar uma visão crítica da realidade com a utilização de instrumentos de 

natureza matemática e cotidiana para a realização de uma análise crítica e 

reflexiva dos fenômenos que ocorrem no cotidiano (ROSA; OREY, 2017b). 

Nesse estudo, o desenvolvimento de atividades externas à sala de aula, 

proporcionou a construção de conhecimentos matemáticos com um significado 

próprio para os seus participantes, tornando-os responsáveis pela busca do 

entendimento das questões propostas e se colocando como seres autônomos 

diante das situações-problema que enfrentam em seu dia a dia. 

Essa abordagem possibilita que os alunos tomem decisões para 

desenvolver as suas próprias estratégias e técnicas de resolução de problemas, 

viabilizando a construção do conhecimento matemático, contudo, sem se 

desvincular da escola no processo de ensino e aprendizagem em Matemática.  

Assim, as ações pedagógicas elaboradas na perspectiva da 

Etnomodelagem cumprem um papel sociocultural importante no 

desenvolvimento dos alunos como cidadãos críticos e reflexivos ao 

estabelecerem uma relação mais consistente entre a matemática escolar e as 

experiências e vivências diárias dos alunos, significando e justificando um dos 

papeis mais importantes da Matemática na sociedade. 

Desse modo, o currículo matemático baseado na perspectiva da 

Etnomodelagem oferece uma filosofia subjacente para a geração de 
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conhecimentos matemáticos que visam garantir a integração equilibrada da 

utilização dos saberes matemáticos locais das comunidades (êmicos) dos alunos 

em conjunto com os conhecimentos matemáticos escolares (éticos). 

Assim, as situações-problema propostas e solucionadas pelos 

participantes desse estudo evidenciaram a utilização de matematizações êmicas 

e éticas, cujas representações revelaram o desenvolvimento do diálogo entre 

conhecimentos matemáticos distintos das comunidades rurais e urbanas com a 

instituição escolar por meio da utilização de conteúdos matemáticos curriculares 

contextualizados nos cotidianos dos participantes. 

Finalizando, é necessário valorizar e respeitar conhecimentos 

matemáticos diversos desenvolvidos em contextos distintos para que os alunos 

possam perceber as características humanistas da Matemática nas situações-

problema que se apresentam em seu cotidiano. 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA OS 

ALUNOS MENORES 

(DE 12 A 17 ANOS) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 
Departamento de Matemática – DEMAT 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 

Prezado(a) Aluno(a), 
 
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada Um 

estudo qualitativo para entender a ação pedagógica da Etnomodelagem 
com alunos de comunidades rurais e urbanas.  

Nosso principal objetivo é verificar como a abordagem dialógica da 
Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento de uma relação de 
proximidade entre os conhecimentos matemáticos locais trazidos por alunos 
provenientes das zonas rural e urbana, matriculados no 8º ano do turno matutino, 
do Ensino Fundamental. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 blocos de atividades, cada 
uma com duas aulas de 50 minutos de duração, uma ou duas vezes por semana. 
Essas atividades serão aplicadas pela professor-pesquisador em sala de aula 
durante 4 meses. 

As atividades serão gravadas (vídeo ou áudio), caso haja o seu 
consentimento e do seu responsável, para que o professor-pesquisador possa 
verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. 
Apesar de as atividades serem gravadas, a sua identidade será preservada, pois 
o foco das gravações será a interação entre você e o professor-pesquisador 
mediante a sua autorização. 
 Sua colaboração é totalmente voluntária e a sua participação não será 
remunerada, pois a qualquer momento você poderá desistir de participar desse 
estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua participação nas 
atividades de sala de aula. A qualquer momento, você também poderá retirar o 
consentimento ou interromper a sua participação nesse estudo. Garantiremos o 
anonimato da sua identidade, pois as informações que você fornecer não serão 
associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa 
pesquisa ficarão guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. 
Milton Rosa, em sua sala de trabalho, na UFOP, onde ficará trancado em arquivo 
físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de cinco anos, quando serão 
incinerados. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente 
envolvidas nesse estudo. 
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As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma 
da escola. Assim, você não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo 
matemático determinado pelo plano de aula escolar. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 
relacionados com o manejo de materiais escolares como: lápis, réguas, 
softwares e fitas métricas, que são necessários para a realização das atividades 
em sala de aula. Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da 
orientação do professor-pesquisador para que esse manejo seja realizado com 
segurança. 

No decorrer das aplicações das atividades poderá ainda existir os riscos 
de seu constrangimento e desconforto por partes dos estudantes que 
participarão da pesquisa, haja vista a possibilidade da não realização das 
atividades propostas por dificuldade cognitiva ou simplesmente por desinteresse 
ou desmotivação. 

Assim, caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa 
e você sentir-se cansado ou desanimado ou apresentar alguma dificuldade com 
relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, as mesmas serão 
paralisadas até que você se sinta à vontade para a sua continuidade. 

Além disso, a sua continuação na realização das atividades será opcional, 
ou seja, será garantido também o direito de você não responder alguma das 
questões das atividades ou até mesmo retirar o seu consentimento, 
interrompendo assim a sua participação em qualquer fase do andamento desse 
projeto. 

Para minimizar os possíveis danos que possam ser causados por sua 
participação nessa pesquisa, procuraremos propiciar situações de 
aprendizagem em um ambiente de convívio agradável e respeitoso para que 
você sinta-se valorizado(a) e à vontade para se expressar, bem como 
estimulado(a) para participar das atividades propostas em sala de aula. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos 
matemáticos e geométricos por meio da utilização de uma metodologia 
inovadora e diferenciada com explicações, projeções em multimídia, atividades 
escritas, jogos e dinâmicas, que podem tornar as aulas motivadoras e interativas. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador 
providenciarão todos os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, 
você não terá gastos com a realização desse estudo.  

Informamos também que os resultados dessa pesquisa se tornarão 
públicos por meio de relatórios, artigos, apresentações em eventos científicos 
e/ou divulgação de outra natureza e também serão compartilhados com toda a 
comunidade da escola onde a pesquisa será implementada (Direção, 
especialistas, professores e todos os envolvidos nesse projeto). Contudo, 
reiteramos que, em todas as publicações e/ou divulgações, serão garantidos o 
sigilo e a confidencialidade dos dados referentes à sua identificação como 
participante dessa pesquisa. 

Ressaltamos que haverá no decorrer da pesquisa a aplicação de 
questionários contendo perguntas sobre o seu cotidiano e sobre sua participação 
na realização dos blocos de atividades, com o objetivo de caracterizar o grupo 
de participantes para traçar o seu perfil individual com relação ao contexto social, 
cultural, escolar e econômico no qual estão inseridos. 
 Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 
participação nessa pesquisa, você terá direito à assistência integral e à 
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indenização por parte do professor-pesquisador e do professor-orientador com 
referência às complicações que possam decorrer durante a condução desse 
estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é: Campus Universitário Morro do 
Cruzeiro, 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. Milton Rosa 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA/ICEB/UFOP 
Fones: (31) 3559-1455/ 3559-1313 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br 

 
 

___________________________________________ 
Orientando: Fabrício Mendes Barreto 

Centro Educacional São Gonçalo do Rio Abaixo 
Fone: (31)3820-1870 / e-mail: faubarreto@hotmail.com 

 

______________________________________________________________ 
 
Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 
 
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 __________ 2019 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a) 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
mailto:faubarreto@hotmail.com
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS MENORES 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 
Departamento de Educação Matemática – DEEMA 
Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 
Prezados Pais ou responsáveis, 
 

O seu(sua) filho(a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa 

intitulada: Um estudo qualitativo para entender a ação pedagógica da 
Etnomodelagem com alunos de comunidades rurais e urbanas.  

Nosso principal objetivo é verificar como a abordagem dialógica da 
Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento de uma relação de 
proximidade entre os conhecimentos matemáticos locais trazidos por alunos 
provenientes das zonas rural e urbana, matriculados no 8º ano do turno matutino, 
do Ensino Fundamental. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 blocos de atividades, cada 
uma com duas aulas de 50 minutos de duração, uma ou duas vezes por semana. 
Essas atividades serão aplicadas pela professor-pesquisador em sala de aula 
durante 4 meses. 

As atividades serão gravadas (vídeo ou áudio), caso haja o seu 
consentimento e de seu(ua) filho(a) para que o professor-pesquisador possa 
verificar o desenvolvimento de seu(ua) filho(a) com as atividades propostas em 
sala de aula. Apesar de as atividades serem gravadas, a identidade de seu(ua) 
filho(a) será preservada, pois o foco das gravações será a interação entre o 
seu(ua) filho(a) e o professor-pesquisador mediante a sua autorização. 
 A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária e sua 
participação não será remunerada, pois a qualquer momento ele(a) poderá 
desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a 
sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, vocês 
também poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de 
seu(sua) filho(a) nesse estudo. Garantiremos o anonimato da identidade de 
seu(sua) filho(a), pois as informações que ele(a) fornecer não serão associadas 
com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa 
pesquisa ficarão guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. 
Milton Rosa em sua sala de trabalho, na UFOP, onde ficará trancado em arquivo 
físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de cinco anos, quando será 
incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente 
envolvidas nesse estudo. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma 
da escola. Assim, o seu(sua) filho(a) não será prejudicado em relação ao estudo 
do conteúdo matemático determinado pela escola. 
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Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 
relacionados com o manejo de materiais escolares como: lápis, réguas, 
softwares e fitas métricas, que são necessários para a realização das atividades 
em sala de aula. Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da 
orientação do professor-pesquisador para que esse manejo seja realizado com 
segurança. 

No decorrer das aplicações das atividades, existe ainda os riscos de 
constrangimentos e desconfortos do seu(ua) filho(a) haja vista que há a 
possibilidade de sua não realização por dificuldade cognitiva ou simplesmente 
por desinteresse ou desmotivação. 
 Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o 
seu(sua) filho(a) sentir-se cansado, desanimado, ou ainda apresentar alguma 
dificuldade com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, as 
mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua 
continuidade. 

Além disso, a continuação na realização das atividades por seu(ua) 
filho(a) será opcional, pois também será garantido o direito de não responder 
alguma das perguntas das atividades ou até mesmo retirar o seu consentimento, 
interrompendo, assim, a sua participação em qualquer fase do andamento desse 
projeto. 
 Para minimizar os possíveis danos que possam ser causados pela 
participação de seu(ua) filho(a) nessa pesquisa, procuraremos propiciar 
situações de aprendizagem em um ambiente de convívio agradável e respeitoso, 
para que o seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à vontade para se expressar, 
bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(sua) filho(a) na aprendizagem de 
conteúdos matemáticos e geométricos por meio da utilização de uma 
metodologia inovadora e diferenciada com explicações, projeções em 
multimídia, atividades escritas, jogos e dinâmicas, que podem tornar as aulas 
motivadoras e interativas. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador 
providenciarão todos os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, 
nem vocês e nem o seu(sua) filho(a) terão gastos com a participação de seu(ua) 
filho(a) na realização desse estudo. 

Informamos também que os resultados dessa pesquisa se tornarão 
públicos por meio de relatórios, artigos, apresentações em eventos científicos 
e/ou divulgação de outra natureza e também serão compartilhados com toda a 
comunidade da escola onde a pesquisa será implementada (Direção, 
especialistas, professores e todos os envolvidos nesse projeto). Contudo, 
reiteramos que em todas as publicações ou divulgações, serão garantidos o 
sigilo e a confidencialidade dos dados referentes à identificação de seu(ua) 
filho(a). 

Esclarecemos que haverá no decorrer dessa pesquisa a aplicação de 
questionários contendo perguntas sobre o cotidiano do seu(ua) filho(a) e sobre 
a participação dele(a) na realização dos blocos de atividades, com o objetivo de 
caracterizar o grupo de alunos e traçar um perfil individual desses participantes 
com relação ao contexto social, cultural, escolar e econômico no qual estão 
inseridos. 
 Caso o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante 
de sua participação nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e 
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à indenização por parte do professor-pesquisador e do professor-orientador com 
referência às complicações que possam decorrer durante a condução desse 
estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é: Campus Universitário Morro do 
Cruzeiro, 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 

Prof. Dr. Milton Rosa 
Departamento de Educação Matemática – DEEMA/ICEB/UFOP 

Fones: (31) 3559-1455/ 3559-1313 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br 
 
 

___________________________________________ 
Professor-pesquisador 

Fabrício Mendes Barreto 
Centro educacional São Gonçalo do Rio Abaixo 

Fone: (31)3820-1870 / e-mail: faubarreto@hotmail.com 
 

 
 
Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 
 
Eu, _________________________________________________, pai 
(mãe)/responsável do(a) aluno(a) 
___________________________________________________, autorizo o 
meu(inha) filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de todos os dados 
que possam servir para os fins do projeto ao qual meu(minha) filho(a) está 
contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

________________, Minas Gerais, ___ de __________ 2019 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis do(a) aluno(a) 

 

  

mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Caros estudantes, 

 

Esse questionário faz parte de um material que usarei para buscar informações 

que ajudarão a conhecer melhor os participantes dessa pesquisa. Essas 

informações serão muito importantes para entender como a Matemática está 

presente na vida de vocês e com isso melhor planejar e conduzir essa pesquisa. 

Peço a contribuição para responder as perguntas a seguir. Não há necessidade 

de assinar esse questionário e as respostas não serão divulgadas. 

Abraços! 

Fabrício Mendes Barreto 

DATA:  ___/___/2019 

 
01 – Qual é a sua idade? ____ anos 
 
01a – Qual é o seu sexo: (   ) Masculino     (...) Feminino 
 
02 – Onde você nasceu (sua naturalidade)? 
 
a) Na cidade em que está a escola em que você está estudando [    ] 
 
b) Em outra cidade [    ].Qual? _____________________________________ 
 
02a - Quais são os meios de transporte que você utiliza para ir de sua casa até 
a escola?_______________________________________________________. 
 
03 – Você mora:  
a) Com a própria família [    ] 
b) Com parentes [    ].  
c) Outra situação [    ]. Qual? ______________________________________. 
 
03a - Você reside: 
a) Na zona rural [...]. Onde?________________________________________. 
b) Na zona urbana [...] Onde? ______________________________________. 
 
04 -Qual é a renda de sua família? 
a) (  ) Até 998,00     b) (  ) De 999,00 a 2.000,00     c) (  ) 2.001,00 a 3.000,00   
d) (  ) 3.001,00 a 4.000,00   e) (  ) Mais de 4.001,00. 
 
05 - Qual é profissão de seu pai, de sua mãe ou de seu responsável? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
06 – Onde a sua família realiza as compras?  
a) Supermercado [    ]  
b) Mercadinho ou Quitanda [    ]  
c) Venda [    ] 
d) Feira Pública [    ] 
e) Outros [...]. Especificar. __________________________________________ 
 
07 – Como a sua família paga as compras? 
a) À vista [    ]  
b) Com Cartão de Crédito ou débito [    ] 
b) Em caderneta [    ]  
c) De outra forma [    ]? 
Qual?__________________________________________________________.  
 
08 - A sua família planta algum tipo de hortaliças para consumo familiar? 
[    ]Sim.  Explique. ___________________________. Quais? ____________ 
[    ]Não.  Explique. ______________________________________________ 
 
09 - Se você respondeu SIM nas questões anteriores, então, responda: Como 
são plantadas as hortaliças que sua família consome? 
a) Canteiros retangulares. [    ] 
b) Canteiros sem formas definidas. [    ] 
c) São plantadas no quintal fora de um canteiro. [    ] 
d) De outra forma [    ]?Qual?_______________________________________.  
 
10 - Sua família planta algum tipo de hortaliças para ser vendido? 
[    ]Sim  Explique._________________________. Quais?_______________ 
[    ]Não  Explique._______________________________________________ 
 
11 - Sua família cria algum animal para ser utilizado no consumo da família ou 
para ser vendido e aumentado a renda familiar?  
[    ]Sim   Explique. ________________________. Quais? ________________ 
[    ]Não   Explique. _______________________________________________ 
 
12 – Se você respondeu SIM nas questões anteriores, então, responda: Você 
acha que é importante plantar hortaliças e criar animais para consumo familiar?  
 
a) Sim [   ]. Porque?_______________________________________________.  
b) Não [   ]. Explique.______________________________________________.  
 
13 -Você gosta de estudar Matemática? Sim (  )  Não (  ). Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
14 -Especifique os conteúdos da disciplina Matemática que você mais gosta de 
estudar. Explique a sua resposta. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
15 -Explique se você tem facilidade para resolver problemas matemáticos. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
16 – Explique quais os conhecimentos matemáticos que você e/ou a sua família 
utilizam para realizar a plantação de hortaliças? 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
17 – Em sua opinião é possível encontrar conteúdos matemáticos nas atividades 
práticas que você e a sua família realizam no cotidiano?  
 
(   ) Sim. Quais?________________________________________________ 
Explique. _____________________________________________________.  
(   ) Não. Explique.______________________________________________.  
 
18 – A matemática aprendida na escola te ajuda de alguma forma na criação 
de animais? 
 
(..) Sim. Quais?__________________________________________________ 
Explique. _______________________________________________________.  
(  ) Não. Explique.________________________________________________.  
 
19 - Em sua opinião, o conhecimento matemático pode ser utilizado em 
plantações? 
Sim (  ). Explique a sua resposta. ____________________________________ 
Não (  ). Explique a sua resposta. ____________________________________ 
 
20 - Um terreno tem 400 metros quadrados. Uma plantação de eucalipto ocupa 
3/5 desse terreno. Quantos metros quadrados sobraram do terreno? Explique 
como você resolveu esse problema. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
21 - Qual é conteúdo matemático estudado na escola que você usou para 
resolver o problema acima?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
22 – O problema da questão 19 está relacionado com algum outro problema 
encontrado por sua família nos afazeres do dia a dia? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
23 - Um criador de bovinos comprou 30 bois para engorda e depois para o abate. 
Com essa compra, ele precisou cercar uma nova área de terra (manga, pasto) 
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para confinar os bovinos. Qual é a área suficiente de pasto para criar os bovinos 
até que eles tenham o peso ideal para o abate?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
24 - Existe uma forma de calcular essa área? Consulte os seus pais ou os seus 
responsáveis. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Caros estudantes, 

 

Esse questionário faz parte de um material que usarei para buscar informações 

que ajudarão a conhecer melhor os resultados dessa pesquisa. Essas 

informações serão muito importantes para entender como a matemática está 

presente na vida de vocês e na comunidade onde vivem e com isso melhor as 

atividades propostas em sala de aula. Peço a contribuição para responder as 

perguntas a seguir. Não há necessidade de assinar e as respostas não serão 

divulgados. 

Abraços! 

Fabrício Mendes Barreto 

DATA: ___/___/2020 

 
1) Nas atividades trabalhada em sala durante a realização da pesquisa você 
percebeu diferença entre os saberes matemáticos familiares e da comunidade e 
a matemática que se trabalha em sala de aula? 
Sim [   ]. Explique a sua resposta. ____________________________________ 
Não [   ]. Explique a sua resposta. ____________________________________ 
 
2) Caso tenha respondido sim na pergunta anterior. Como foi trabalhar com os 
saberes matemáticos familiares e da comunidade em sala de aula?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3) Durante as atividades propostas, você utilizou os conceitos da matemática 
aprendidos na escola para resolver ou entender problemas que aparecem em 
sua comunidade ou em sua família?  
Não [    ]. Explique a sua resposta ___________________________________ 
Sim [    ]. Explique  a sua resposta. ______________________________. Dê um 
exemplo_____________________________________________________ 
 
4) O conhecimento da matemática escolar juntamente com os saberes 
matemáticos familiares e da comunidade facilita o entendimento de problemas 
que encontramos no dia a dia?  
Sim [    ]     Não [     ] 
Se sim, explique como isso ocorre.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Se não, explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5) Em sua opinião, os seus familiares utilizam conhecimentos matemáticos 
escolares para resolver problemas do cotidiano?  
Sim [    ]     Não [     ] 
 
Se sim, dê um exemplo.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Se não, explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5) Qual é a sua opinião sobre as atividades propostas nesse projeto? 
 
Excelentes [    ]   Muito boas  [     ] Boas [      ]  Ruins [      ]  
Explique a sua reposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6) Você conseguiu compreender todas as atividades propostas? 
 
Sim [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7) Dentre as atividades que foram trabalhadas em sala de aula em qual delas 
você ficou mais interessado(a)? Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8) Você já havia trabalhado a matemática desse modo?  
Sim [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [...] Explique a sua resposta_____________________________________ 
 
9) Depois de ter participado das atividades você mudou de ideia em relação à 
matemática?  
Sim [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10) Você conseguiu usar alguns dos saberes matemáticos aprendidos ou 
observados em sua comunidade ou família nas atividades propostas nesse 
projeto?  
 
Sim [    ]. Explique a sua resposta. Dê um exemplo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
11) Em sua opinião, os saberes matemáticos aprendidos ou observados no 
cotidiano de sua comunidade ou família poderiam fazer parte das aulas de 
matemática?  
Sim [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12) Depois de ter participado das atividades propostas nessa pesquisa você 
destacaria alguma prática diária que envolve a matemática?  
Sim [    ]. Explique a sua resposta. Dê um exemplo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
13) Nas atividades propostas em sala de aula em qual momento você percebeu 
a ligação entre a matemática escolar e as atividades realizadas em sua vida 
diária? Explique a sua resposta. Dê exemplos. 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
14) Você teria alguma sugestão para o uso dos saberes locais nas aulas de 
matemática?  
Sim [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Não [    ]. Explique a sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE V 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 1: PRIVILEGIANDO O CONHECIMENTO 

ESCOLAR (ÉTICO) 

 

As atividades propostas nesse bloco estão relacionadas com a 

matemática escolar proposta pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 

contida nos livros didáticos utilizados nas escolas. 

Esse bloco de atividade busca enfatizar o conhecimento e experiências 

vivenciadas pelos alunos no ambiente escolar. 

É importante ressaltar que essas atividades serão realizadas em grupos 

compostos por 3 (três) alunos. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador proporá as seguintes atividades 

para os participantes desse estudo: 

 
Atividade 1) A casa de Seu João e Dona Maria 

 
A casa onde mora seu João e dona Maria fica em uma comunidade Rural 

de uma cidade no interior de Minas Gerais. Eles moram nessa casa há mais de 

40 anos, desde quando se casaram. 

A casa nunca foi reformada e de uns tempos para cá, seu João e dona 

Maria estão pensando em melhorar a casa, reformando-a, porque alguns itens 

listados abaixo estão em estados precários: 

• No telhado, algumas madeiras precisam ser trocadas. 

• Os pisos de cerâmica da sala, dos quartos e da cozinha, precisam ser 

trocados. 

• Portas e janelas precisam ser pintadas. 

Seu João e Dona Maria não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez, 

então terão que dar prioridade a uma coisa de cada vez. Escolheram começar 

pelo telhado. 

A figura 84 mostra a estrutura que o Seu João desenhou em uma folha de 

papel e pintou de vermelho as partes que precisam ser trocadas nesse telhado. 

 
 
 



268 
 

 
 

Figura 84: Estrutura do telhado desenhada pelo Seu João 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
A casa de seu João tem 3 estruturas iguais a essa, mas ele observou que 

apenas uma delas precisaria ser trocada. Pergunta-se: 

a) Qual o nome da estrutura que seu João desenhou? 

b) Explique porque essa estrutura tem esse nome. 

c) Quais são as figuras geométricas que podemos observar na 

construção dessa estrutura? 

d) Explique por que são usados triângulos na construção dessa 

estrutura? 

e) Qual é a medida do maior caibro a ser trocado? 

f) Qual é o tipo de triângulo que forma toda a estrutura? Explique a sua 

resposta. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes 

socializem as suas respostas com os demais alunos da turma. 

 
Atividade 2) Estrutura do telhado da casa de Seu João e Dona Maria 

 
Observe a figura 85 que mostra um desenho simplificado da estrutura do 

telhado (Figura 84) da casa de Seu João e Dona Maria. 

 
Figura 85: Desenho simplificado da estrutura do telhado da casa de Seu João e 

da Dona Maria 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Responda as questões abaixo: 

a) Qual é a medida do ângulo y de inclinação da maior peça a ser 

trocada? 

b) Se imaginarmos uma reta passando verticalmente exatamente no 

meio dessa estrutura, o que acontecerá com o ângulo de 120°? 

Explique a sua resposta. 

c) É possível dar um nome para essa reta? Qual? Explique a sua 

resposta. 

d) Sabendo que o maior ângulo situado entre as duas maiores peças 

mede 120°, qual a medida do ângulo x? Explique a sua resposta. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes 

socializem as suas respostas com os demais alunos da turma. 

 
Atividade 2a) Formato do telhado das casas 

 
O telhado de algumas casas tem o formato de um triângulo isósceles 

(Figura 86). 

 
Figura 86: O telhado de algumas casas tem o formato de um triângulo 

isósceles 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar que esse triângulo: 

a) possui todos os ângulos congruentes. 

b) possui todos os lados congruentes. 

c) possui dois ângulos e dois lados congruentes. 

d) possui todos os ângulos diferentes entre si. 
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Após assinalar a sua resposta, explique por que você considera essa 

alternativa correta. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes 

socializem as suas respostas com os demais alunos da turma. 

 
Atividade 3) Troca do piso de cerâmica da Casa de Seu João e Dona Maria 

 
O segundo item da reforma foi a troca do piso de cerâmica da casa de 

Seu João e Dona Maria. Então, Seu João fez um desenho da planta de sua casa 

para ajudá-lo a calcular a quantidade necessária de piso a ser trocado. Após 

desenhar essa planta, Seu João começou a trocar o piso de cerâmica da sala. A 

figura 87 mostra a planta da casa desenhada por Seu João. 

 
Figura 87: Desenho da casa elaborado pelo Seu João 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
No início, Seu João não queria quebrar o piso velho e, por isso, ele retirou 

os pisos, um a um, para que pudesse reaproveitá-los posteriormente. A figura 88 

mostra o piso da sala da casa de Seu João. 
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Figura 88: Piso de cerâmica da sala da casa do Seu João 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
É possível perceber que cada piso de cerâmica tem o formato quadrado 

e as dimensões de 20 cm x 20 cm. Assim, Seu João conseguiu retirar todos os 

pisos de cerâmica sem quebrá-los, podendo reutilizá-los posteriormente. 

Como todas as informações necessárias sobre a reforma do piso da casa 

foram fornecidas, responda as questões abaixo: 

a) Sabendo as medidas da sala e as medidas de cada piso de cerâmica, 

qual a quantidade de piso de cerâmica que Seu João retirou? 

b) Sabendo que toda a casa possui o mesmo piso menos o banheiro, é 

possível saber a quantidade de piso que seu João irá retirar de toda a 

casa, caso não quebre nenhum? Qual é essa quantidade? Explique a 

sua resposta. 

c) Sabe-se que Seu João e Dona Maria escolheram o piso de cerâmica 

novo para casa, mas as suas medidas não são as mesmas do piso 

anterior. 

A figura 89 mostra uma caixa que contém as informações sobre as 

medidas do piso novo para a casa de Seu João e Dona Maria. 
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Figura 89: Caixa de pisos de cerâmica novos 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Responda as perguntas abaixo: 

 
a) Qual são as medidas do piso de cerâmica em centímetros? E em 

metros? Explique como você realizou essa conversão. 

b) Quantos pisos de cerâmica novos caberão na sala? E na casa toda 

sem contar o banheiro? Explique a sua resposta. 

c) Quantas caixas de piso de cerâmica Seu João deverá comprar para 

revestir sua casa sem contar o banheiro? Explique a sua resposta. 

d) Qual a área da casa em metros quadrados? Explique a sua resposta. 

 
Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes 

socializem as suas respostas com os demais alunos da turma. 

 
Atividade 4) Porteiras de currais 

 
A figura 90 mostra exemplos de alguns tipos de porteira para currais. 

 
Figura 90: Tipos de porteiras para currais 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Responda as questões abaixo: 

a) Qual é o formato que geralmente são escolhidos para uma porteira de 

curral? 
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b) Explique o que essas porteiras têm em comum. 

c) Por que todas essas porteiras possuem uma ou duas madeiras fixadas 

de uma ponta a outra? 

d) Escolha um dos três modelos de porteira para construir usando palito 

de picolé e que as suas medidas sejam proporcionais às medidas 

reais: Largura: 3,0 metros e Altura: 1,60 metros 

 
Atividade 5) Um terreno de formato irregular 

 
Rodrigo reservou em seu sítio um terreno em formato retangular para o 

plantio de flores. Para cercá-lo ele utilizou tela e um portão de 2m de madeira 

como mostra a figura 91. Quantos metros de tela Rodrigo gastará para cercá-lo? 

Explique a sua resposta. 

 
Figura 91: Modelo do cercado que Rodrigo irá construir 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Atividade 6) Cercado para galinheiro 

 
O Senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas, cuja base tem o 

formato de um quadrado de lado 5,5 metros como mostra a figura 92. 

 
Figura 92: Modelo do cercado Senhor Orestes deseja construir 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Qual é a quantidade de tela que o Senhor Orestes deve utilizar para cercar 

as suas galinhas? Qual é área desse cercado? Explique como você resolveu 

esse problema. 

 
Atividade 7) Ofertas do Supermercado Carestia 

 
José aproveitará as ofertas da semana do Supermercado Carestia (figura 

93) comprando uma unidade de cada mercadoria. Quanto José economizará em 

relação aos preços normais? Explique como você determinou essa resposta. 

 
Figura 93: Ofertas da semana do Supermercado Carestia 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Atividade 8) Determinando o número de galinhas e coelhos 

 
Em uma chácara existem galinhas e coelhos totalizando 35 animais, os 

quais somam juntos 100 pés. Determine o número de galinhas e coelhos 

existentes nessa chácara. Explique como você determinou a sua resposta. 

 
Atividade 9) Determinando o perímetro de um terreno 

 
O terreno abaixo tem o formato quadrado. Se a área desse terreno é 81 

m², determine o valor do lado e o perímetro desse terreno. Explique como 

determinou esses valores. 
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Figura 94: Desenho do terreno quadrado e sua medida de área 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Atividade 10) Determinando o lado de um quarto com formato quadrangular 

 
O piso de um quarto de formato quadrado será totalmente revestido com 

144 lajotas quadradas (figura 95). Se cada lajota tem 0,3 m de lado, então, 

determine o lado do piso deste quarto, em metros. Explique como você 

determinou essa resposta. 

 
Figura 95: Piso de um quarto de formato quadrado revestido lajotas quadradas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes 

socializem as suas respostas com os demais alunos da turma. 
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APÊNDICE VI 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 2: PRIVILEGIANDO O CONHECIMENTO 

EXTRAESCOLAR (ÊMICO) 

 

As atividades apresentadas nesse bloco estão relacionadas com a 

matemática vivenciada no cotidiano dos participantes da pesquisa, ou seja, com 

as atividades extracurriculares que foram elaboradas de acordo com as 

experiências do dia a dia dos participantes em suas respectivas comunidades. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador proporá as atividades descritas 

abaixo. 

 

Observação do crescimento de um pé de feijão em diferentes terrenos17 

 
A planta do feijão é cultivada a fim de se extrair as suas sementes, que 

possuem um alto valor nutritivo e que são consumidas em quase todo o mundo. 

Além do sabor delicioso, essa leguminosa é fonte de ferro (Informações retiradas 

do site https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao no dia 

22/10/2019). 

O feijão é cultivado no continente americano desde a antiguidade. Existem 

diferentes tipos de feijão e que podem variar em tamanho, forma ou cor. Os mais 

conhecidos são o feijão-carioca, feijão-preto e feijão-branco, mas você pode 

encontrar também o rajado, o vermelho e o rosinha (Informações retiradas do 

site https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao no dia 22/10/2019). 

 
Atividade 1. Cuidados sobre a plantação do feijão 

 
Existem cuidados importantes sobre a escolha do local de plantação, os 

cuidados com o solo e o clima adequado com relação à plantação de feijão18. 

 

 
17Em virtude do momento pandêmico que a humanidade está vivenciando, as atividades1 e 2 
propostas com relação à observação do crescimento de um pé de feijão em diferentes terrenos, 
não serão realizadas pelos participantes desse estudo, contudo, elas comporão o caderno de 
sugestões relacionado com a elaboração do produto educacional originado durante a condução 
de trabalho de campo realizado nessa investigação. 
18Disponível em: https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao. Acessado em 20 de 
outubro de 2019. 

https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao
https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao
https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-feijao
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1. Clima e solo 

 
O feijoeiro deve ser plantado em locais com temperatura entre 15°C e 

30°C. É preciso tomar cuidado em regiões de clima muito frio, como, por 

exemplo, o sul do Brasil, pois a planta não suporta baixas temperaturas e 

geadas. Preste atenção também à acidez do solo, pois o feijão se desenvolve 

melhor em solos com pH neutro, entre 6,5 e 7. 

 
2. Luminosidade 

 
Na hora de escolher o local para plantação de feijão, preocupe-se com a 

luminosidade que irá incidir sobre o feijoeiro. A planta precisa receber bastante 

luz solar direta, mas, da mesma forma, não pode ficar exposta a níveis muito 

intensos de radiação solar. 

 
3. Plantio 

 
Após escolher o local e preparar o solo para receber os grãos, é hora de 

iniciar a plantação de feijão. Cave buracos com profundidade de 3 a 7 

centímetros e deposite as sementes diretamente nas covas. Se você pretende 

plantar o feijão em casa apenas para consumo de sua família, pode optar por 

cultivar o grão (exceto o feijão guandu) em vasos. Apenas lembre-se de utilizar 

uma estaca de bambu ou outro objeto que sirva de tutor para a planta. 

 
4. Irrigação 

 
A irrigação é uma etapa muito importante da plantação de feijão, pois 

suprirá a planta com água, especialmente, em locais muito quentes e secos. 

Mantenha o solo do feijão sempre úmido, mas tomando o cuidado para que ele 

não fique encharcado demais e possa comprometer o desenvolvimento da 

planta. 

 

Atividade 1.1: Passos para a realização do experimento 

 
Essa atividade será realizada de acordo com as etapas descritas abaixo. 

 
1) Os participantes serão divididos em grupos de 3 alunos. 
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2) Cada grupo receberá uma garrafa pet cortada ao meio, sementes de feijão 

carioca e um saco plástico contendo diferentes tipos de solo como por exemplo: 

• Arenoso. 

• Argiloso. 

• Orgânico. 

• Calcário. 

• Arenoso com adubo animal. 

• Argiloso com adubo animal. 

• Calcário com adubo animal. 

• Orgânico com adubo animal. 

 
3) Ao receber os materiais os participantes em cada grupo irão preparar cada 

tipo de solo em sua respectiva garrafa pet com uma etiqueta para diferenciar 

cada tipo de solo. 

 
4) Ao preparar o solo na garrafa pet, os participantes em cada grupo irão plantar 

as sementes. 

 
5) Os participantes de cada grupo ficarão responsáveis para a elaboração de 

uma tabela com uma escala durante a semana para irrigar a planta. 

 
6) Os participantes de cada grupo ficarão responsáveis para medir o 

comprimento da planta de feijão usando uma régua a partir de seu brotamento. 

Os valores medidos serão colocados no quadro 13. 

 

Quadro 39: Medindo o crescimento da planta do feijão 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Dias de medição Horas medida em milímetros Irrigação temperatura ambiente temperatura do solo aluno responsável

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observação do crescimento de um pé de feijão carioca
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7) Os participantes em cada grupo elaborarão um relatório a cada 15 dias sobre 

as observações realizadas com relação ao crescimento da planta de feijão. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na finalização dessa experiência. 

Após esses relatos, os participantes de cada grupo responderão as 

questões a seguir. 

 
a) Existe uma relação (dependência) entre o número de dias e o comprimento 

da planta do feijão carioca?  

Sim ( ). Explique._______________________________________________ 

Não ( ). Explique_______________________________________________ 

 

b) Quais são as grandezas observadas nessa situação-problema? Explique a 

sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Quais das grandezas citadas no item b é dependente e qual é independente? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) É possível criar mais alguma relação de dependência entre o comprimento e 

outra grandeza? Explique. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e) É possível criar mais alguma relação de dependência entre outras grandezas? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) O que você pode observar com relação ao crescimento da planta, cresce, 

decresce ou permanece constante? Em quais períodos? Explique a sua 

resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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g) Será que podemos representar o crescimento da planta por meio de alguma 

representação gráfica (Gráfico 2) usando o plano cartesiano abaixo? Qual? 

Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Gráfico 4: Representação gráfica do crescimento da planta do feijão

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
i) Quais são as grandezas você acha que os eixos podem representar? 

Eixo Horizontal: _________________________________________________ 

Eixo Vertical: ___________________________________________________ 

Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

j) Esboce (desenhe) o gráfico no plano cartesiano (Gráfico 3) abaixo utilizando 
as grandezas escolhidas no item i. 
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Gráfico 5: Representação gráfica do crescimento da planta do feijão

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na resolução dessa situação-

problema. 

 

Atividade 2: Determinando a quantidade máxima de bovinos por hectare 

 

Sabendo que hectare é uma unidade de medida agrária, que, geralmente 

é a mais usada para o cálculo do tamanho de áreas agrícolas, matas e áreas 

naturais. A medida é simbolizada por ha e a sua contagem não depende do 

formato da área. Contudo, é necessário ressaltar que 1 ha (um hectare) equivale 

a 10.000 m2 (Informação disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-agrarias.htm, com acesso 

no dia 24/10/2019). 

A taxa de lotação é o parâmetro utilizado para estipular a quantidade 

de animais que deve ser colocada em uma determinada área de pastagem. 

Essa taxa é determinada pela relação entre o número de unidades animais 

(UA) e a área por eles ocupada durante um período de tempo (AGUIAR; 

SANTOS; BALSALOBRE, 2006). 

Dessa maneira, pode-se remanejar os animais em determinados períodos 

de tempo, garantindo, assim, o seu bom aproveitamento das pastagens. Esse 

cálculo é dado pela equação (AGUIAR et al., 2006): 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-agrarias.htm
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𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑎çã𝑜 =
número de unidades animais (UA) 

 área por eles ocupada (hectares)
 

 
No Brasil a taxa de lotação média é estimada em 1,6 UA/ha (unidade de 

animais por hectare). Geralmente, os pequenos criadores fazem uma estimativa 

do número de animais para garantir a alimentação para todos (AGUIAR et al., 

2006). De acordo com essas informações, respondam as questões a seguir. 

 
1) Quantos bovinos devem ser colocados em um hectare de pasto para que os 

animais se alimentem adequadamente? Explique a sua resposta. 

 
2) Qual é o cálculo para se determinar a área mínima necessária para um criador 

que possui 70 cabeças? Explique a sua resposta. 

 

3) Considerando que para determinar uma área para criação e engorda de 

bovinos deverá se levar em conta a quantidade de animais por área. Como você 

pode resolver o problema abaixo? 

 

Sabe-se que o alqueire é uma medida agrária utilizada para sólidos 

(capacidade para secos, sobretudo cereais, no Brasil, corresponde entre 12,5 e 

13,8 litros.), como, por exemplo, a capacidade de armazenamento de cereais ou 

para superfícies, como, por exemplo, para medir a extensão de uma fazenda. 

Essa unidade de medida é utilizada apenas no ambiente rural e, não nos meios 

urbanos (Informação retirada do site https://www.significados.com.br/alqueire no 

dia 24/10/2019). 

Destaca-se que o alqueire enquanto medida de superfície varia conforme 

a região do Brasil (Informação retirada do site 

https://www.significados.com.br/alqueire no dia 24/10/2019). 

Alguns exemplos de medidas de alqueire no Brasil são as seguintes: 

• Alqueire do Norte: 1 alqueire equivale a 2,72 ha ou 27.225 m2  

• Alqueire Mineiro: 1 alqueire equivale a 4,84 ha ou 48.400 m2 

• Alqueire Baiano: 1 alqueire equivale a 9,68 ha ou 96.800 m2 

 

Resolva a situação-problema a seguir. 

https://www.significados.com.br/alqueire
https://www.significados.com.br/alqueire
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 O sitio de Seu João situado no estado de Minas Gerais, possui 5 alqueires 

e possui o formato mostrado na figura 96. Seu João pretende comprar 17 

cabeças de boi e criar para engorda em seu sitio. Seu João deverá escolher um 

local para cercar observando sempre a quantidade máxima de animais por 

hectare. Como observado no mapa do sitio, a terra é cortada por um rio. Sendo 

assim, um local bom para fazer o cercado será próximo ao rio. 

 
Figura 96: Sítio de Seu João 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

a) Como cercar (formato) um pasto próximo ao rio para criar os 

animais? 

b) Precisará apenas de um pasto ou será mais de um? 

c) Quantos hectares terá o pasto cercado? 

d) Qual é o cálculo realizado para determinar o valor da questão 

anterior? 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na resolução dessa situação-

problema. 
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APÊNDICE VII 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 3: PRIVILEGIANDO O CONHECIMENTO 

DIALÓGICO (DINAMISMO CULTURAL) 

 

As atividades apresentadas nesse bloco buscam um diálogo entre a 

matemática escolar e o fazer matemático do cotidiano dos participantes desse 

estudo, pois procura conectar a vivência adquirida em suas comunidades 

difundidas por gerações com a experiência nas escolas. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador proporá as atividades a seguir. 

 
Atividade 1. O que é mais vantajoso? Vender um suíno vivo ou abatê-lo 

para vender? 

 
Seu Matias tem uma criação pequena de suínos com as seguintes 

características: Dois porcos machos reprodutores e 15 outros porcos entre 

fêmeas e machos (castrados) que serão vendidos após o abate. Geralmente, 

seu Matias abate porcos, em média, entre 100 kg e 115 kg, mas isso depende 

muito da época do ano. 

No ano de 2019, conversando com outro criador da região, Seu Matias 

ficou com dúvida sobre os lucros a respeito da venda dos suínos. Nessa ocasião 

surgiu a seguinte pergunta? 

• O que é mais vantajoso, vender um porco vivo ou abatê-lo para 

vender? 

Vamos ajudar o Seu Matias no esclarecimento de sua dúvida? 

1) A primeira dúvida é a respeito do preço do kg da carne suína. Você sabia que 

existem valores diferentes para cada caso: suíno vivo ou suíno morto (carcaça)? 

Sim [    ]. Explique a sua resposta. ___________________________________ 

Não [   ]. Explique a sua resposta. ___________________________________ 

 
De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS, 

1973), a carcaça é o suíno morto, despojado de vísceras, inclusive rins e gordura 

dos rins, cerdas e unhas, permanecendo a cabeça, a extremidade dos membros, 

o couro e a cauda. 
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Observe uma situação colocada pelo Seu Matias que tinha acabado de 

abater um porco de 118 kg. Depois de abatido, esse porco pesou, 

aproximadamente, 82 kg. Depois da conversa que gerou essa dúvida, Seu 

Matias ficou pensando se ele venderá os próximos porcos vivos ou mortos. 

Como podemos ajudar o Seu Matias a esclarecer essa dúvida? 

 
1a) O que você acha que pesa mais, o porco vivo ou a carcaça? Explique a sua 

resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2) Quanto você acha que um porco vivo pesa mais que a carcaça? É possível 

determinar? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
3) Qual é o rendimento da carcaça do porco morto em relação ao suíno vivo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
4) A porcentagem geralmente é usada como indicar de rendimento. Será que 

podemos usar esse conhecimento matemático para indicar o rendimento nessa 

situação? 

Sim [    ]. Explique a sua resposta. ___________________________________. 

Não [    ]. Explique a sua resposta. ___________________________________. 

 
5)Será que podemos construir um modelo (representação) para ser usado toda 

vez que desejarmos saber o rendimento de um em relação ao outro? 

Sim [   ]. Explique a sua resposta. ___________________________________. 

Não [   ]. Explique a sua resposta. ___________________________________. 

 
6) Se a resposta foi sim na questão anterior, então construa um modelo para 

indicar o rendimento da carcaça em relação ao porco vivo. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 
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Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na resolução dessas situações-

problema. 

 
Observe os quadros 14 e 15 de cotações para suínos vivos e para a suas 

carcaças. 

 
Quadro 40: Indicador do suíno vivo CEPEA/ESALQ (R$/KG) 

 
Fonte: CEPEA (2019) 

 
Quadro 41: Preços da carcaça suína especial (R$/kg) 

 
Fonte: CEPEA (2019) 

 
Observa-se que a primeira linha das tabelas são os preços referentes ao 

estado de Minas Gerais e respondam as seguintes questões. 

 
7) Como você acha que esses preços são estipulados?  

 
8) Na sua comunidade, esses são os preços usados para a comercialização da 

carne de porco? Realizar uma pesquise em sua comunidade. 
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9) Observando apenas os preços dos quadros 15 e 16, qual deles você acha 

mais vantajoso? 

Vender o porco vivo? Explique ______________________________________. 

Vender o porco morto? Explique ____________________________________. 

 
10) Observando os quadros 15 e 16 de preço e todas as observações realizadas 

nas questões anteriores, calcule o valor que será vendido o porco vivo. Explique 

o seu procedimento. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 
11) Observando os quadros 15 e 16 de preço e todas as observações realizadas 

nas questões anteriores, calcule o valor que será vendida a carcaça do porco 

morto. Explique o seu procedimento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 
12) Depois de realizar os cálculos das questões 10 e 11, explique o que você 

conclui? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 
13) Você acha que esses valores justos?  

Sim [   ]. Explique.________________________________________________. 

Não [   ]. Explique.________________________________________________. 

 
14) Será que o Seu Matias deveria cobrar o trabalho que teve para abater o 

porco, desviscerar e limpar todo o animal abatido? 

Sim [     ]. Explique a sua resposta. __________________________________. 

Não [    ]. Explique a sua resposta. __________________________________. 

 
15) Qual é o valor que você acha que deverá ser acrescentado ao valor da 

carcaça pelo trabalho realizado pelo Seu Matias? Explique a sua resposta.  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 
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Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na resolução dessas situações-

problema. 

 
Atividade 2. Relação entre as grandezas matemáticas na fabricação de 

cachaça 

 
Seu Antônio, dono de uma roça no interior de Minas Gerais, cria bovinos 

e suínos. De uns tempos para cá, vem pensando em modificar o seu 

empreendimento para encontrar oura fonte de renda. 

Esse ano, Seu Antônio teve uma ideia de construir um alambique para a 

fabricação de cachaça, mas ele não entende muito bem sobre a fabricação de 

cachaça e nem sobre o plantio de cana. Então, primeiramente, ele gostaria de 

ter algumas informações para depois investir nesse empreendimento. 

 
Vamos ajudar o Seu Antônio a sanar algumas de suas dúvidas? Vejam as 

informações dadas a seguir. 

 
Seu Antônio possui 5 hectares de terreno disponíveis, mas somente 

gostaria de utilizar 3,5 ha. Assim, ele gostaria de saber quantas toneladas de 

cana de açúcar ele colheria e em quanto tempo? 

Vamos ajudar o Seu Antônio a sanar as suas dúvidas, pois de acordo com 

Pinto (1990), as informações a seguir são importantes: 

1. Período de safra: 180 dias. 

2. Para o plantio de 1 (um) hectare de cana são necessários de 8 a 12 

toneladas de mudas. 

3. Rendimento agrícola médio: 75 toneladas de cana em ponto de corte 

por hectare. 

4. Área de renovação: 20% da área total de corte. 

5. Rendimento industrial médio: 114 litros de cachaça por tonelada de 

cana. 

6. Sabemos que para cada 1 (um) kg de cana de açúcar colhida, obtêm–

se, aproximadamente, 0,6 litros de suco (garapa). 
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1. Qual a área que Seu Antônio cortará na primeira produção obedecendo a área 

de renovação? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
2. Explique como você ajudaria Seu Antônio a determinar quantos quilos de 

muda de cana ele precisaria plantar? 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
3. Qual é o rendimento que Seu Antônio terá quando a cana estiver em ponto de 

corte? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
4. Qual é o rendimento de garapa que Seu Antônio terá com a sua produção de 

cana de açúcar? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
5. Qual o rendimento de cachaça que ele terá com sua produção de cana de 

açúcar? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
6. Complete o quadro 16 sobre o rendimento, em porcentagem, da produção de 

cachaça. 

 
Quadro 42: Rendimento em porcentagem da produção de cachaça 

Quilos de cana (kg) 
Quantidade de cachaça 

(litros) 
Rendimento (%) 

500   

1300   

2000   

5000   

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 



290 
 

 
 

7. É possível construir um modelo que relaciona a quantidade de cana e a 

quantidade de litros de cachaça produzida para determinar o rendimento dessa 

produção? Qual seria esse modelo? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. Construa uma representação (gráfico 4) no plano cartesiano para representar 

a relação da quantidade de cana e a quantidade de cachaça produzida. 

 
 

Gráfico 6: Relação entre a quantidade de cana e a quantidade de cachaça 
produzida 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

9. Qual é a quantidade de cana necessária para produzir exatamente 1 litro de 

cachaça? Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. A que preço esse produtor deve vender a sua aguardente para obter um lucro 

de 20%? O quadro 17 mostra as despesas desse produtor com relação à 

produção de aguardente. 
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Quadro 43: Despesas com a produção de aguardente 

 
Fonte: Adaptado de 

https://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/modelagem/aguardente/index.html 
 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitará que os participantes de 

cada grupo socializem as suas respostas com os demais alunos da turma 

mostrando os resultados que encontraram na resolução dessas situações-

problema. 
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APÊNDICE VIII 

 

DIÁRIO DE CAMPO DO PROFESSOR-PESQUISADOR 

 

1. Observação e registro da participação dos participantes desse estudo 

nas atividades dos blocos do registro documental realizados em sala aula 

e ou em casa. 

 

2. Observação e anotação das dificuldades dos participantes desse estudo 

em relação ao desenvolvimento das atividades propostas nos blocos do 

registro documental propostos nesse estudo. 

 

3. Observação e anotação da participação e comportamento dos 

participantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula e ou em casa. 

 

4. Levantamento das possíveis dificuldades com relação ao 

desenvolvimento dos conteúdos matemáticos e geométricos e a sua 

relação com o cotidiano. 

 

5. Registro de sugestões dos alunos com relação à ação pedagógica 

utilizada nessa pesquisa. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Autorizo a utilização desta instituição de ensino, ____________________, 

localizada à ____________________, no município de _______________________, em 

Minas Gerais, ao professor-pesquisador Fabrício Mendes Barreto, aluno do programa de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto 

( UFOP), sob orientação do Prof. Dr. Milton Rosa para desenvolver sua pesquisa, 

intitulada Um estudo qualitativo para entender a ação pedagógica da Etnomodelagem 

com alunos de comunidades rurais e urbanas, cujo objetivo principal é verificar como a 

abordagem dialógica da Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

relação de proximidade entre os conhecimentos matemáticos locais trazidos por alunos 

provenientes da zona rural e urbana, matriculados no 8º ano do turno matutino, do Ensino 

Fundamental. Todos os passos da pesquisa serão explicitados aos participantes e as 

devidas autorizações encaminhadas aos responsáveis. Como o professor-pesquisador e o 

seu professor-orientador providenciarão todos os materiais necessários para a realização 

dessa pesquisa, não haverá nenhum custo para esta Instituição, decorrente da participação 

na pesquisa. O não cumprimento das garantias acima citadas poderá decorrer na 

revogação do consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem penalização alguma. 

 

_______________, Minas Gerais, _____ de _____________________de 2019. 

 

____________________________________________________ 

Nome do(a) Diretor(a) da Escola 

Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola 
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