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Resumo 
Essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual da região metropolitana de Belo 
Horizonte e, também, em uma feira livre situada nessa região. O seu principal objetivo foi 
identificar como a abordagem dialógica da etnomodelagem pode contribuir para o processo de 
re-significação dos conceitos de função de 38 alunos matriculados no segundo ano do ensino 
médio durante a sua interação com um feirante e as suas práticas laborais. Os dados quantitativos 
e qualitativos foram analisados aplicando o Método do Estudo Misto. A abordagem dialógica de 
etnomodelagem propiciou a integração do currículo matemático escolar utilizando as abordagens 
êmica e ética. 
 
Palavras-Chave: Êmico. Ético. Dialógico. Etnomodelagem. Etnomodelos. 
 

Abstract 
This research was conducted in a public school located in the metropolitan region of Belo 
Horizonte with a local farmers market. Its main objective was to show how the dialogical 
approach of ethnomodeling contributes to the process of re-signification of function concepts of 
38 students enrolled in the second year of high school during their interaction with a farmer and 
his labor practices. Quantitative and qualitative data were analysed by applying the Mixed 
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Method Study. Dialogical approach of ethnomodeling encouraged an integration of the school 
mathematics curriculum by using emic and etic approaches. 
 
Keywords: Emic. Etic. Dialogical. Ethnomodeling. Ethnomodels. 
 
Introdução 

 Os conteúdos de função e os seus conceitos estão presentes nos diversos programas 

educacionais brasileiros. No entanto, o professor-pesquisador recorda que quando cursava o 

ensino regular, em meados do ano 2000, o ensino desse conteúdo era realizado de maneira 

tradicional com raras demonstrações e poucos exemplos práticos, que são divergentes das 

orientações propostas por estes programas. 

 O professor-pesquisador também recorda que o ensino desses conceitos era iniciado por 

meio de exemplos clássicos, como, por exemplo, o problema do táxi, no qual o preço P(x) a se 

pagar pela corrida está diretamente relacionado com o deslocamento (x) em quilômetros, ou a 

situação-problema na qual se busca encontrar o Perímetro P(ℓ) de um polígono regular em 

relação à medida (ℓ) de seus lados. Para o professor-pesquisador, muitas vezes, esses exemplos 

estão dissociados do contexto sociocultural dos alunos, tornando-os insignificantes e 

desmotivadores, implicando na redução do “rendimento e (...) do baixo grau de satisfação escolar 

que os alunos possuem” (Rosa & Orey, 2003, p. 3).  

 Frustrado com a metodologia proposta por seus professores, o professor-pesquisador, 

observou que, em seu trabalho docente, estava reproduzindo a prática pedagógica que havia 

aprendido no passado. Neste sentido, buscando reduzir a angústia quanto essa reprodução, o 

professor-pesquisador buscou encontrar na Educação Matemática, maneiras diferenciadas para 

contribuir para uma melhor apresentação desse conceito tão importante para a Matemática. 

 Desse modo, após alguns anos lecionando matemática para o ensino regular, o professor- 

pesquisador buscou formas diferenciadas de se capacitar e melhorar a sua prática pedagógica. 

Nesse direcionamento, o professor-pesquisador participou do processo seletivo do programa de 

mestrado profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

sendo aprovado nesse mestrado com o projeto de pesquisa intitulado: Re-significando os 

conceitos de função: um estudo misto para entender as contribuições da abordagem dialógica 

da etnomodelagem. 

 Com a condução desse estudo, o professor-pesquisador buscou responder a seguinte 

questão investigativa: Quais são as possíveis contribuições que a etnomodelagem pode oferecer 
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para o processo de ressignificação dos conceitos de funções para alunos do 2º ano do ensino 

médio de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte por meio de sua 

abordagem dialógica? 

 A escolha dessa questão de investigação se estabeleceu no sentido de que os estudos 

teóricos sobre a Etnomodelagem presentes nas pesquisas conduzidas por Milton Rosa e Daniel 

Clark Orey possibilitassem um olhar inovador para os objetivos que o professor-pesquisador 

almejava estudar. 

 Assim, a Etnomodelagem emergiu como uma ação pedagógica que relaciona os campos 

de pesquisa da Etnomatemática e da Modelagem, podendo ser considerada como uma maneira de 

mediar os conhecimentos de função com aqueles culturalmente enraizados em diversas práticas 

matemáticas, em especial, com as práticas laborais de um feirante. 

 
Programa Etnomatemática: Histórico, Dimensões e Ação Pedagógica 

Professor Ubiratan D’Ambrosio (1998) argumenta sobre a impossibilidade de uma 

definição única para o Programa Etnomatemática, pois é impossível localizar no tempo e no 

espaço quando se originou os primeiros interesses e preocupações sobre o saber/fazer 

matemático de uma determinada cultura (Rosa & Orey, 2014a). No entanto, é importante 

ressaltar que quando o: 

 
(...) australopiteco escolheu e lascou um pedaço de pedra, com o objetivo de descarnar um 
osso, a sua mente matemática se revelou. Para selecionar a pedra, é necessário avaliar suas 
dimensões, e, para lascá-la o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que ela se 
destina, é preciso avaliar e comparar dimensões. Avaliar e comparar dimensões é uma das 
manifestações mais elementares do pensamento matemático. Um primeiro exemplo da 
etnomatemática é, portanto, aquela desenvolvida pelos australopitecos (D’Ambrosio, 2009, 
p. 33). 

 

 De a acordo com essa asserção, pode-se afirmar que o conhecimento matemático está 

presente na humanidade desde o seu primórdio e, possivelmente, a etnomatemática tem a sua 

origem no início da civilização quando os membros de grupos culturais distintos começaram a 

compartilhar e compatibilizar os seus conhecimentos, originando diversas culturas (D’Ambrosio, 

2009). 

Por outro lado, ao situar a Etnomatemática como uma área de pesquisa, pode-se afirmar 

que um dos principais fatos para o desenvolvimento desse programa teve a sua origem na década 
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de 1970, com a edição do livro Africa Counts: Numbers and Patterns in African Culture, escrito 

pela pesquisadora Claudia Zaslavsky (Rosa & Orey, 2014b). Esse livro é importante por que 

oferece o primeiro exemplo empírico de que os aspectos culturais podem ser utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Em 1977, Ubiratan D’Ambrosio cunhou o termo Etnomatemática, sendo que a 

consolidação desse termo ocorreu, em 1984, na cidade de Adelaide, na Austrália, quando esse 

educador matemático o apresentou em sua palestra intitulada Socio-cultural Bases of 

Mathematics Education no ICME-5 (Rosa & Orey, 2014b). 

Finalmente, a publicação do artigo intitulado Ethnomathematics and its Place in the 

History and Pedagogy of Mathematics, em 1985, foi considerado como “o primeiro tratado 

compreensivo e teórico, em língua inglesa, do Programa Etnomatemática (...), que tem 

estimulado o desenvolvimento [desse] campo de pesquisa” (Powell & Frankenstein, 1997, p. 13). 

Além disso, nesse mesmo ano houve a criação do International Study Group on 

Ethnomathematics (ISGEm), que permitiu o lançamento do Programa Etnomatemática 

internacionalmente (Rosa & Orey, 2014b), contribuindo, assim, para a disseminação desse 

campo de pesquisa. Contudo, é importante ressaltar, também, o entendimento da etnomatemática 

como um programa de pesquisa de concepção Lakatosiana1. 

Nessa pesquisa também foi realizado um levantamento teórico a respeito das dimensões 

do programa etnomatemática: a) Cognitiva; b) Educacional; c) Conceitual; d) Histórica; e) 

Política; e f) Epistemológica, que estão diretamente relacionadas com as raízes socioculturais do 

conhecimento matemático (D’Ambrosio, 2009). No entanto, com o objetivo de direcionar esse 

estudo para a ação pedagógica da etnomodelagem, o professor-pesquisador e os seus 

orientadores decidiram realizar uma descrição detalhada apenas das dimensões Conceitual, 

Cognitiva e Educacional, sendo que as demais dimensões foram brevemente abordadas. 

Dessa maneira, esse estudo apresenta um levantamento sobre a ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática, que está relacionada com a aproximação do conhecimento 

matemático dos membros de grupos culturais distintos com o conhecimento matemático 
                                                
1A etnomatemática possui várias características com a metodologia científica do programa de pesquisa lakatosiano. 
Os principais componentes desse programa de pesquisa são o núcleo firme, as heurísticas e o cinturão protetor de 
hipóteses auxiliares, que facilitam a análise dos fenômenos empíricos. O principal objetivo do programa 
etnomatemática é o desenvolvimento e o fortalecimento das teorias que compõem o seu cinturão protetor, 
ampliando-o e tornando-o mais preciso com relação às predições empíricas que são realizadas em relação ao seu 
núcleo firme que pode ser considerado como um conjunto de teorias irrefutáveis que possibilita a tomada de 
decisões metodológica (Rosa & Orey, 2014c). 



 

Journal of Mathematics and Culture 
September 2017 11(1) 
ISSN-1558-5336 

133 

acadêmico. Nesse direcionamento, a etnomatemática assume um modelo educacional 

multicultural por meio do qual são oferecidas oportunidades para que os alunos encontrem 

modos distintos e próprios de matematizar a realidade, pois: 

 
Cada grupo cultural tem suas maneiras próprias de matematizar a realidade. No campo 
educacional não há como ignorar isso e não respeitar essas particularidades quando do 
ingresso [dos alunos] na escola. Todo o passado cultural do aluno deve ser respeitado, 
dando-lhe confiança em seu próprio conhecimento e dando-lhe também, uma certa dignidade 
cultural ao ver as suas origens sendo trabalhadas pelo professor. Isso irá estimular sua 
confiança, podendo ser um fator atenuante de atitudes negativas com relação à disciplina 
(Bassanezi, 2002, p. 207). 

 

 De acordo com essa asserção, existe a necessidade de valorizar o conhecimento 

proveniente das diversas culturas na educação para que se possa promover a ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática, pois pode favorecer o desenvolvimento crítico e reflexivo dos alunos 

em relação aos problemas enfrentados no cotidiano e no ambiente escolar. A esse respeito, é 

importante ressaltar que para que isso ocorra a: 

 
(...) escola oficial precisa aprender com os processos educacionais informais e incluir em seu cotidiano 
aspectos da educação informal: sair do espaço da sala de aula e observar o meio à sua volta; escutar e 
discutir diferentes possibilidades de solução dos problemas do cotidiano (Monteiro & Pompeu Jr., 2001, 
p. 58).  

 

 Dessa maneira, Rosa e Orey (2003) argumentam que, para que aconteça uma melhor ação 

pedagógica do Programa Etnomatemática em sala de aula, é necessário que os educadores 

matemáticos (professores) possibilitem o desenvolvimento do dinamismo cultural entre as 

práticas matemáticas acadêmicas e cotidianas; pois por meio desse dinamismo, o respeito mútuo 

pode possibilitar aos alunos uma aprendizagem ativa e aprofundada, que não são características 

comuns da maioria das salas de aula convencionais. 

 
Modelagem Matemática e Etnomatemática: Possíveis Conexões 

As dimensões da etnomatemática, bem como a concepção de modelagem matemática 

podem possibilitar aos investigadores, professores e educadores matemáticos, uma nova 

abordagem relacionada com os modelos matemáticos desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos. Por conseguinte, a abordagem pedagógica da Etnomatemática atrelada aos 

aspectos acadêmicos da Modelagem é denominada de Etnomodelagem, que busca por meio da 
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utilização de técnicas etnomatemáticas e das ferramentas da modelagem traduzir situações-

problema retiradas da realidade dos alunos (Rosa & Orey, 2010). 

Dessa maneira, para o desenvolvimento dessa pesquisa, o referencial teórico da 

Modelagem se direcionou principalmente para a concepção de Rosa e Orey (2003), que 

consideram que os modelos originados na realidade dos membros dos grupos culturais propiciam 

os primeiros passos para a abstração de conceitos matemáticos. Além disso, esses modelos 

contribuem para a compreensão e o entendimento de diversos fenômenos socioculturais 

presentes na realidade dos membros desses grupos. Assim, é importante:  

 
Conhecer, entender e explicar um modelo ou mesmo como determinadas pessoas ou grupos 
sociais utilizaram ou utilizam-no, pode ser significativo, principalmente, porque nos oferece 
uma oportunidade de ‘penetrar no pensamento’ de uma cultura e obter uma melhor 
compreensão de seus valores, sua base material e social, dentre outras vantagens 
(Biembengut, 2000, p. 137). 
 

 Desse modo, amparados por essas concepções de modelagem, o professor-pesquisador 

apresenta uma fundamentação teórica baseada principalmente nos trabalhos desenvolvidos pelos 

professores e pesquisadores Daniel Clark Orey e Milton Rosa, que desde a publicação do artigo 

intitulado Vinho e Queijo: Etnomatemática e Modelagem! avançaram na definição, conceituação 

e desenvolvimento de uma base teórica para a Etnomodelagem. 

 
Abordagens Êmica, Ética e Dialógica da Etnomodelagem 

 As abordagens êmica, ética e dialógica são essenciais para o entendimento teórico da 

Etnomodelagem, pois permitem a compreensão e a explicação das práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. 

De acordo com Rosa e Orey (2010), essa compreensão ocorre por meio da análise de 

modelos originados internamente e externamente ao grupo por meio do dinamismo cultural entre 

as abordagens êmicas e éticas, pois é possível traduzir dialogicamente entre os conhecimentos 

matemáticos localmente enraizados e aquelas desenvolvidos academicamente. 

Nesse sentido, essas abordagens possibilitam a análise das ideias, dos procedimentos e 

das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros desses grupos, favorecendo, assim, a 

complementaridade da tradução e da argumentação sobre os fenômenos matemáticos presentes 

nas práticas cotidianas dos membros de grupos culturais distintos (Rosa & Orey, 2015). 
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 Os termos êmico e ético têm a sua origem em duas analogias linguísticas provenientes da 

antropologia, o fonêmico e o fonético (Pike, 1954). O fonêmico está relacionado com a 

organização dos sons utilizados em um determinado idioma. Esses sons são localmente 

significativos. Assim, o estudo da abordagem fonêmica examina os sons produzidos em uma 

língua específica. 

Por outro lado, o fonético está relacionado com os aspectos gerais dos sons possíveis que 

são produzidos em uma determinada língua. Dessa maneira, a fonética estuda as generalizações 

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

uma ciência universal que aborde essas línguas (Rosa & Orey, 2012). 

Existe a necessidade de ressaltar que, analogamente, a abordagem ética estuda as práticas 

matemáticas sob a perspectiva cultural dos observadores externos enquanto a êmica estuda as 

práticas matemáticas desenvolvidas internamente pelos membros de um determinado grupo 

cultural. Por conseguinte, a abordagem ética significa a visão do eu em relação ao outro 

enquanto a abordagem êmica simboliza a visão do eu em direção ao nosso (Rosa & Orey, 2015). 

Com relação às essas abordagens, é importante discutir que a abordagem dialógica da 

Etnomodelagem possibilita um dinamismo cultural por meio do qual os membros de grupos 

culturais distintos realizam diálogos simétricos que possibilitam o mesmo direito à voz por meio 

do estabelecimento de uma interação dialógica (Rosa & Orey, 2012). 

Consequentemente, Rosa e Orey (2015) argumentam que abordagem dialógica da 

etnomodelagem analisa os conhecimentos matemáticos culturalmente contextualizados por meio 

de uma lógica de complementaridade que possibilita a tradução entre as abordagens êmica e 

ética. Nesse direcionamento, a abordagem dialógica é considerada como uma ação pedagógica 

da etnomodelagem que utiliza os conhecimentos etnomatemáticos e de modelagem na 

elaboração dos etnomodelos. 

 
Etnomodelos Éticos, Êmicos e Dialógicos 

Um modelo, de maneira geral, pode ser considerado como a representação de uma ideia, 

de um conceito, de um objeto ou de um fenômeno (Bassanezzi, 2002). Contudo, os etnomodelos 

são interpretações matemáticas que possibilitam a análise e a discussão de procedimentos 

práticos matemáticos desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. Nesse sentido, 

pode-se considerar que um etnomodelo é uma representação precisa e consistente com o 
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conhecimento científico que é socialmente construído e compartilhado pelos membros desses 

grupos culturais (Rosa & Orey, 2012). 

 Existem três tipos de etnomodelos: êmico, ético e dialógico. Os etnomodelos êmicos são 

modelos abstraídos do pensamento e das práticas matemáticas oriundas do conhecimento 

matemático de membros de um determinado grupo cultural. Os etnomodelos éticos são 

desenvolvidos por meio de uma perspectiva matemática utilizada por indivíduos que não 

pertencem à cultura analisada, pois é externa ao grupo cultural estudado. Os etnomodelos 

dialógicos são aqueles originados nos diálogos entre os procedimentos matemáticos êmicos e 

éticos (Rosa & Orey, 2010). 

Nesse direcionamento, existe a possibilidade de que os pesquisadores possam se 

posicionar como observadores internos (insiders) quanto observadores externos (outsiders) (Rosa 

& Orey, 2012), possibilitando, assim, a compreensão dos procedimentos matemáticos de acordo 

com a conexão entre essas duas abordagens em uma interação dialógica. 

 

Re-significando os Conceitos de Função 

Re-significar está associado com a compreensão de que os conceitos podem ser 

percebidos de maneiras diferentes, pois a re-significação está relacionada com o entendimento 

sobre como os indivíduos reelaboram um determinado significado de acordo com a influência 

dos ambientes físico, intelectual, cultural, histórico e emocional (Bandler & Grinder, 1982). 

Nesse sentido, a re-signficação pode ser considerada como uma reformulação conceitual que visa 

a alteração de uma definição ou de um ponto de vista anterior em relação a uma situação que é 

experienciada pelos indivíduos para que possam entendê-la por meio de outras visões de mundo, 

modificando, assim, o seu significado (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1974). 

Nesse estudo, a re-significação dos conceitos de função foi considerada como a inserção 

de novos pontos de vista sobre o seu significado. Esse fato proporcionou uma oportunidade para 

que os alunos produzissem novos conhecimentos, pois o estudo das funções foi direcionado para 

a compreensão de situações-problema contextualizadas que possibilitaram a sua reconceituação 

de acordo com o entendimento das práticas laborais de um feirante. Dessa maneira, é importante 

que os alunos compreendam a correspondência entre os conceitos de função estudados nas 

escolas com as ideias e as noções utilizadas no cotidiano, pois esse processo propiciou a 

compreensão de fazeres matemáticos diversos. 
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Então, é necessário que os professores oportunizem para os alunos a contextualização dos 

conceitos de função, possibilitando a aquisição da “linguagem algébrica como a linguagem das 

ciências, necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações-problema, 

construindo modelos descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da 

própria matemática” (BRASIL, 2002, p. 121) por meio da re-significação desses conceitos. 

 
Paradigma da Pesquisa 

Os paradigmas são relevantes porque mostram como os pesquisadores percebem o mundo 

ao seu redor. Por exemplo, em um processo de pesquisa, a visão de mundo dos pesquisadores 

pode refletir a maneira como a investigação foi concebida, como os dados foram coletados e 

analisados e, também, como os resultados da investigação foram interpretados e apresentados 

(Rosa, 2010). 

Então, é importante que os pesquisadores reconheçam o seu próprio paradigma para 

auxiliar-lhes na identificação de seu papel no processo de investigação, para a determinação do 

curso de sua pesquisa, bem como para que possam compreender outras perspectivas 

paradigmáticas (Creswell & Plano Clark, 2007). 

Dessa maneira, a visão de mundo utilizada nesse estudo é o pragmatismo, pois esse 

paradigma de investigação considera que não existe uma realidade absoluta, devendo ser 

compreendida por meio de diferentes métodos de investigação, como, por exemplo, o método do 

estudo misto composto simultaneamente pelas abordagens qualitativa e quantitativa (Creswell & 

Plano Clark, 2007) que é adotado nessa pesquisa. 

Por outro lado, os objetivos desse estudo também estão relacionados com a compreensão 

das concepções culturais para a elaboração de etnomodelos extraídos das práticas matemáticas 

cotidianas que se manifestaram durante os encontros entre um grupo de alunos do segundo ano 

do ensino médio e um feirante. 

Nesse sentido, o paradigma sociocrítico também é utilizado nesse estudo, pois 

possibilitou a compreensão sobre como é desencadeado o dinamismo cultural entre membros de 

grupos culturais distintos, como, por exemplo, os participantes desse estudo e um feirante. De 

acordo com Mertens (2003), o paradigma sociocrítico emerge com o emprego do fator cultural e 

social para produção do conhecimento científico e matemático com o objetivo de modificar a 

mundo rumo à liberdade, justiça social e democracia. 
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Procedimentos Metodológicos 

Nessa pesquisa, o professor-pesquisador e os seus orientadores decidiram propor uma 

metodologia de pesquisa pautada no Estudo do Método Misto (Mixed Method Study) por meio do 

qual a combinação das abordagens qualitativa e quantitativa pode facilitar os processos de coleta 

e análise dos dados, bem como a interpretação dos resultados (Creswell & Plano Clark, 2007). 

Além disso, esse método tem-se mostrado de grande importância para as investigações 

relacionadas com a Educação Matemática (Rosa, 2010). 

 A população desse estudo foi composta por uma turma de 38 alunos do segundo ano do 

Ensino médio de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte e um feirante 

que reside nessa mesma localidade. Além disso, foram utilizados os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: a) Dois questionários: um inicial e outro final; b) Atividades do Registro 

Documental relacionadas com a elaboração dos etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos; c) 

Diário de Campo do professor-pesquisador, d) Visita a uma feira livre, e) Seminário com a 

participação do feirante, no qual foram oportunizadas questões, dúvidas e diálogos entre o 

feirante e os alunos e f) Entrevista semiestruturada com o feirante. 

Os dados brutos coletados foram triangulados e a descrição densa (Geertz, 1973) foi 

utilizada para validar os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo. Posteriormente, 

foi realizada a quantificação dos dados qualitativos que foi conduzida por meio da análise dos 

códigos (palavras, termos, expressões e frases) obtidos nos instrumentos de coleta, sendo 

realizada com a anotação do número de vezes com que cada código aparecia como um dado 

numérico (Creswell & Plano Clark, 2007). 

Esses códigos foram agrupados em temas e, posteriormente, transformados em 

categorias, que foram interpretadas qualitativamente. Assim, a análise dos dados e a 

interpretação dos resultados obtidos nessa pesquisa foram realizadas por meio da elaboração de 

categorias de análise que possibilitaram ao professor-pesquisador a determinação da resposta 

para a questão investigativa desse estudo. 

 
Alguns Resultados e Discussões 

A análise e a quantificação dos dados qualitativos forneceram elementos que, juntamente, 

com o referencial teórico adotado pelo professor-pesquisador propiciaram a descrição das 

categorias que contribuíram para a interpretação dos resultados apresentados nesse estudo. Dessa 
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maneira, houve a elaboração de três categorias de análise denominadas de: Ambiente Escolar, 

Ambiente Extraescolar e Ambiente Dialógico. 

 
Ambiente Escolar 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nessa categoria, a quantificação dos 

dados qualitativos mostra que 2.156 (26,2%) palavras e termos e 171 (23,5%) frases e expressões 

codificadas nos instrumentos de coleta de dados revelaram elementos característicos do 

Ambiente Escolar. 

Nesse direcionamento, é importante destacar que do total de 38 (100,0%) participantes, 

21 (55,3%) afirmaram que se recordavam dos conceitos de função estudados nos anos anteriores. 

Ressalta-se que esses conceitos matemáticos acadêmicos, mediante a sua importância para a 

matemática escolar, desempenham um papel prático e fundamental no cotidiano dos alunos, pois 

25 (65,9%) participantes afirmaram sobre a sua utilidade e importância em seu dia a dia. 

Por conseguinte, existe a necessidade de ressaltar que a valorização do conhecimento 

cultural dos alunos não significa a negar o conhecimento matemático e acadêmico existente, pois 

é 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). 

 

 Nesse contexto, de acordo com a sua dimensão educacional, a etnomatemática não rejeita 

os conhecimentos adquiridos academicamente, pois um dos principais objetivos desse programa 

é a incorporação dos comportamentos e dos valores de humanidade, como o emocional, o social, 

o cultural, o afetivo, o político e o econômico, no processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos acadêmicos para que os alunos possam se tornar sujeitos ativos do 

processo educacional (Rosa & Orey, 2012). 

Nessa linha de raciocínio, a interpretação dos resultados mostra que 31 (83,8%) 

participantes utilizaram conceitos matemáticos escolares na realização das atividades propostas 

no registro documental, como, por exemplo, a proporcionalidade na resolução de situações-

problema relacionadas com funções. Por exemplo, o participante B2 elaborou um etnomodelo 
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ético para determinar a quantidade de mandioca a ser comprada para a preparação de caldo a ser 

vendido em uma festa para angariar fundos para a construção de uma nova sede para a APAE. 

Nesse etnomodelo ético, o conceito de proporcionalidade foi utilizado para a 

determinação do domínio (massa) que corresponde à imagem (preço) de acordo com as 

informações fornecidas pelo no enunciado da atividade (figura 1). 

 

 
Figura 1: Resolução de um etnomodelo ético pelo participante B2 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Por meio da interpretação desses resultados infere-se que a maioria dos participantes 

desse estudo pode relacionar o conceito de proporcionalidade por meio da “aquisição de 

conhecimento” (D’Ambrosio, 1998, p. 53) dos conteúdos de função, pois esses participantes 

agiram sobre a realidade escolar com a utilização de conhecimentos que foram construídos 

anteriormente. 

Nessa categoria, houve a predominância da construção de etnomodelos éticos que foram 

elaborados descritivamente conforme as concepções culturais da academia. Por conseguinte, a 

interpretação dos resultados desse estudo mostra que os participantes elaboraram gráficos e 

tabelas que demonstraram particularidades de suas interpretações. Por exemplo, 33 (91,7%) 

participantes compreenderam a importância das grandezas envolvidas nas situações-problema 

propostas nas atividades, bem como os conceitos de domínio e imagem vinculados ao estudo de 

função, possibilitando-lhes a representação dessas situações-problema por meio da elaboração de 

tabelas e gráficos. 

A interpretação dos resultados dessa categoria também mostra que os participantes desse 

estudo perceberam a importância da utilização do conhecimento matemático escolar, como, por 

exemplo, os conceitos de funções, nas práticas cotidianas, pois 36 (94,7%) participantes 

afirmaram que a práticas matemáticas desenvolvidas pelo feirante são compostas por operações 

fundamentais da aritmética, bem como com a aplicação de cálculos mentais avançados para a 

determinação do preço de suas mercadorias. 

Esse reconhecimento é reforçado pelas observações anotadas pelo participante A15 ao 

afirmar que as “operações matemáticas utilizadas na feira estão relacionadas com as práticas de 
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venda e de quantificação de frutas e verduras que são comercializadas pelo feirante”. Infere-se 

ainda que os participantes perceberam a importância do conhecimento matemático do feirante 

para a tradução de problemas encontrados em sua realidade cultural, conectando-o com a própria 

realidade escolar. 

Assim, a influência do conhecimento matemático na realização das atividades propostas 

em sala de aula também está relacionada com a tentativa de os participantes etnomodelarem 

situações que vivenciaram durante a sua visita à feira. Por exemplo, o participante A2 descreveu a 

elaboração de seu etnomodelo ético, pois o “preço do tomate é 5 reais o quilo. Se a pessoa pegar 

os tomates e pesar na balança mecânica, cada 100 gramas de tomate custa 50 centavos. Então, é 

só pegar a quantidade em gramas e multiplicar por 50 centavos, aí se tem o valor a pagar”. 

 Nesse etnomodelo ético, verifica-se a utilização do conceito matemático da multiplicação 

como uma maneira de representação do entendimento desse participante com relação à prática de 

determinação do preço pelo feirante. Nesse sentido, através da interpretação desses resultados, 

infere-se que os participantes desse estudo conseguiram traduzir para a linguagem acadêmica as 

situações que vivenciaram na prática. 

Esse fato é corroborado por Rosa e Orey (2014a) quando afirmam que nas pesquisas e 

investigações em etnomodelagem existe a necessidade de se utilizar a tradução para descrever o 

processo de modelagem de sistemas culturais locais que podem ter uma representação 

matemática acadêmica. Contudo, embora essa representação não apresente os elementos do 

conhecimento matemático local do feirante, esse etnomodelo ético mostra o entendimento do 

participante A2 como observador externo em relação às práticas de cálculo do preço da 

mercadoria praticado pelo feirante. 

 
Ambiente Extraescolar 

A determinação dessa categoria compreendeu 5.206 (63,0%) palavras e termos e 264 

(50,1%) frases e expressões relativas ao processo de quantificação dos dados qualitativos que 

compuseram a fase analítica desse estudo. 

A interpretação dos dados mostra que 21 (53,8%) participantes visitaram algum tipo de 

feira livre. Contudo, com relação às práticas matemáticas relacionadas com o conhecimento 

matemático no cotidiano, 22 (53,5%) participantes afirmaram que nunca haviam realizado 

atividades desse tipo em sala de aula e nem externamente à escola. 
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Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que é a partir do conhecimento cotidiano que pode 

ser desencadeada a construção e a apropriação de significados matemáticos implícitos em 

contextos culturais específicos, como, por exemplo, da feira. Consequentemente, com o intuito 

de aproximar o conhecimento matemático proveniente de outras culturas (feirante) com o 

conhecimento matemático desenvolvido no ambiente escolar (participantes desse estudo), o 

professor-pesquisador utilizou a etnomodelagem para abordar o conteúdo e a conceituação de 

função. 

Nesse estudo, a interpretação dos dados mostra que, no contexto da feira, o conhecimento 

nem sempre se originou do meio científico, contudo, foi utilizado para contextualizar e 

enriquecer o conhecimento matemático acadêmico, aumentando o poder de argumentação do 

professor-pesquisador e, consequentemente, dos participantes. Essa perspectiva é corroborada 

pelo ponto de vista Rosa e Orey (2010) ao afirmarem sobre a necessidade de valorização do 

conhecimento social, político e cultural dos saberes e fazeres que estejam vinculados ao 

cotidiano dos alunos. 

Os aspectos relacionados com os conhecimentos laborais êmicos próprios da cultura do 

feirante também foram abordados nessa categoria. Nesse sentido, as anotações do diário de 

campo do professor-pesquisador mostra que os participantes arguiram o feirante sobre a 

determinação dos descontos aplicados na feira. Assim, o feirante respondeu que, no inicio da 

feira, a venda dos produtos é “mais cara devido às despesas com gasolina, plástico (embalagem), 

com lanche e com o ajudante”. Esse argumento é complementado pelo feirante que comentou 

sobre o seguinte exemplo: 

 
Vamos supor que você compra tomate, ele vai sair a 40 reais a caixa, o quilo é vendido a 4 
reais, ele vai sair a 40 centavos a 100 gramas, você não pode vender a esse preço por causa 
das despesas. Dessa forma, eu coloco a cinco conto o quilo. Porque se deve colocar mais 
caro, pois você não vai ao CEASA comprar e vender no mesmo preço. Você vai por 100 
porcento, 50 porcento, 60 porcento, depende do preço que compra. Esse sistema é usado em 
qualquer mercadoria. Se a mercadoria tiver a 80 ou 100 reais o preço do quilo deve ser de 10 
contos, 12 contos. 

 

De acordo com a perspectiva oferecida pelo feirante, infere-se que esse etnomodelo 

êmico está relacionado com o pensamento multiplicativo, no qual o preço de venda é 

aproximadamente a décima parte do preço de compra. Além disso, em algumas situações, o 

feirante acrescenta um valor maior, que tem por objetivo cobrir as despesas e os encargos sobre 
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as mercadorias vendidas. O quadro 01 mostra a elaboração de uma possível aproximação do 

etnomodelo êmico desenvolvido pelo feirante. 

 
Quadro 01: Possível aproximação do etnomodelo êmico do feirante 

  
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

 A interpretação desses resultados mostra que a determinação do preço de venda, além de 

estar relacionada com a quantidade de mercadorias compradas, também está vinculada a um 

construto êmico desenvolvido pela experiência laboral do feirante. Contudo, conforme a 

abordagem ética, o quadro 02 mostra a elaboração de um possível etnomodelo que representa 

esse processo de venda desenvolvido pelo feirante de acordo com as perspectivas externas dos 

participantes desse estudo. 

 
Quadro 02: Etnomodelo ético de descrição da venda desenvolvida pelo feirante 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) argumentam que a abordagem êmica pode ser 

considerada como uma tentativa de descobrir e descrever o sistema comportamental dos 

membros de um determinado grupo cultural, como, por exemplo, do feirante, em seus próprios 

termos, para que se possam identificar as unidades estruturais de seu pensamento matemático.  

Outro etnomodelo êmico, com características retóricas, surgiu durante a explicitação do 

feirante com respeito aos cálculos mentais que são utilizados na feira. Dessa maneira, durante a 

condução do seminário, o professor-pesquisador sugeriu que o feirante resolvesse a seguinte 

situação-problema: “Tendo como base o preço de 8 reais o quilo, como o senhor calcularia o 

preço de uma mercadoria que tivesse, por exemplo, 1 quilo e 450 gramas?”. 

 Dessa maneira, por meio de um etnomodelo êmico retórico, o feirante argumentou que:  

 

Uma mercadoria, cujo preço de custo é de 50 reais terá um preço de venda entre R$ 5,00 e R$ 6,00. 
Outra mercadoria, cujo preço de custo é de 80 reais terá preço de venda entre R$8,00 e R$10,00. E 
uma terceira mercadoria, cujo preço de custo é de 100 reais terá preço de venda entre R$10,00 e 
R$12,00 e, assim, sucessivamente. Contudo, é importante ressaltar que esse preço de venda pode ser 
acrescido de outros encargos relacionados com as despesas da feira.  
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Eu deixo os oito conto de lado, pois a facilidade de fazer conta. (...). Aí, eu sei que 200 
gramas vai dar 1,60 reais, 1,60 duas vezes vai dar 3,20 reais; aí, eu junto mais 50 gramas, 
que vai dar 3,60 reais. Aí, vai dá 11,60 reais, pois junto tudo! Eu faço as conta desse tipo. 

 

 Consequentemente, a interpretação desse resultado mostra que, embora o feirante tenha 

admitido dificuldades na realização das operações matemáticas, o etnomodelo êmico retórico que 

desenvolveu revela a utilização de avançados pensamentos aditivos e multiplicativos em relação 

àqueles estudados em seu nível de escolaridade2. Assim, é importante ressaltar que o 

conhecimento matemático do feirante pode ser considerado como a sua própria etnomatemática, 

pois os membros de grupos culturais distintos desenvolvem de estratégias específicas para 

lidarem com o cálculo, com a quantidade e, também, com o dinheiro (D’Ambrosio, 2009).  

A realização da visita à feira mostrou que existe a necessidade de os alunos participarem 

de atividades extramuros ou extraescolares, pois precisam extrapolar o espaço das salas de aula 

para que possam observar o mundo ao seu redor e descobrir diferentes maneiras de resolução das 

situações-problema que enfrentam em seu cotidiano (Monteiro & Pompeu Jr., 2001). 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de articular o saber 

escolar e o saber cotidiano, pois esse caminho possibilita o desenvolvimento de um processo de 

ensino e aprendizagem em matemática contextualizada, dialógico e com significado. Assim, o 

respeito e a atenção às vivências cotidianas dos alunos são relevantes para a promoção de uma 

relação relevante entre o conhecimento matemático local cotidiano com aquele sistematizado nas 

escolas. 

 
Ambiente Dialógico 

Essa categoria se originou da quantificação dos dados qualitativos que compreenderam 

894 (10,8%) das palavras e termos e 192 (26,5%) das frases e expressões que foram obtidas na 

fase analítica desse estudo. 

A interpretação dos resultados dessa categoria mostra que, nesse ambiente dialógico, a re-

significação de conceitos de função foi manifestada em diversas situações estabelecidas durante 

a condução desse estudo. Por exemplo, 27 (71,1%) apresentaram indícios da ocorrência da re-

significação desses conceitos durante a realização das atividades propostas nos blocos do registro 

documental. 

                                                
2 O feirante estudou até a quarta série. 
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Em concordância com esse contexto, 11 (29,0%) participantes argumentaram que as 

atividades propostas em sala de aula os motivaram ou os direcionaram para “uma melhor 

aprendizagem dos conceitos de função e matemática, reaprendendo-os”. Similarmente, 11 

(29,0%) participantes afirmaram que a reconceituação de funções foi alcançada por meio de 

“aulas práticas, de exemplos cotidianos e de novas experiências” enquanto para 5 (13,2%) 

participantes, o contato com os “diversos modos de comercialização e ferramentas de venda, 

utilizadas pelo feirante possibilitaram um novo entendimento do conceito de funções”. 

 É importante ressaltar a capacidade que os membros de grupos culturais distintos 

desenvolvem para enfrentar de maneira simples as situações-problema que antes pareciam 

complicadas (Rosa, 2010). Essa ação foi realizada por meio do desenvolvimento de uma nova 

maneira de pensar e agir que conduziu os participantes desse estudo à determinação de um novo 

significado à conceituação de funções que estava formatada em seu sistema de crenças e valores. 

A interpretação dos resultados dessa categoria mostra que 31 (81,6%) participantes 

reconheceram a presença dos conceitos de função nas práticas laborais do feirante. Por exemplo, 

o participante A10 afirma que esses conceitos funcionais estão “presentes até na própria forma de 

medida dos produtos e nos valores”. Similarmente, a participante B7 argumentou que os feirantes 

“fazem promoção, tipo, produtos vendidos por um preço menor, eles negociam (...) a função está 

presente na prática de um feirante”. 

Essa concepção refletida nas falas dos participantes oferecem indícios que caracterizam 

uma aproximação entre os conceitos acadêmicos (éticos) e culturais (êmicos) do feirante por 

meio de uma abordagem dialógica. Então, em concordância com Rosa e Orey (2012), a 

abordagem ética (participantes desse estudo) refere-se às características da matemática 

acadêmica independentemente da cultura estudada enquanto a abordagem êmica (feirante) pode 

ser considerada como uma tentativa de descobrir e descrever um sistema do conhecimento dos 

membros de uma determinada cultura em seus próprios termos. 

Por exemplo, o participante A13 procurou matematizar o preço de algumas mercadorias 

comercializadas na feira utilizando as equações: “(u) = 2,50(u)” e que “2(u) = 2,50(2u) - 1,00 = 

4,00” para determinar o preço da alface americana e “(u) = 1,50(u)” para determinar o preço da 

cebolinha, do coentro e da salsinha. 

Essa representação demonstra uma tentativa de inserção de variáveis na situação 

vivenciada na feira, sendo que essa variável é uma aproximação dos conceitos acadêmicos de 
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funções. Assim, nesse processo de matematização desse ambiente dialógico, esse participante 

definiu a variável u para representar a unidade de alface e 2u pra representar duas unidades. Essa 

abordagem mostra uma tentativa desse participante para representar a promoção oferecida pelo 

feirante em que 2 unidades são vendidas com um desconto de 1 real. 

O processo de matematização empregado pelo participante A13 mostra a existência de 

uma conexão dialógica entre os conhecimentos desenvolvidos no ambiente escolar com aqueles 

percebidos no ambiente extraescolar da feira. Dessa maneira, as conexões entre esses dois 

ambientes devem ser priorizadas nas escolas, pois podem diminuir as lacunas existentes entre os 

conhecimentos matemáticos teóricos e práticos (Rosa & Orey, 2015). 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2009) argumenta que a educação resulta da 

dinâmica do encontro cultural de gerações, bem como do entrelaçamento entre os conhecimentos 

formal e informal. Nesse direcionamento, os conceitos matemáticos, podem ser inseridos no 

currículo matemático partindo do contexto sociocultural dos alunos. Então, a etnomodelagem 

pode viabilizar o diálogo entre as ideias matemáticas inerentes ao processo de comercialização 

do feirante e os conteúdos matemáticos acadêmicos referentes aos conceitos de função mediante 

a utilização de situações-problema emergidas no contexto de uma feira livre. 

 
Considerações Finais 

Os resultados desse estudo mostram que em um currículo fundamentado na perspectiva 

da etnomodelagem, a análise êmica de um determinado fenômeno matemático (conhecimento do 

feirante) é baseada nos elementos estruturais internos do conhecimento dos membros de um 

determinado grupo cultural (feirantes, feira) enquanto a análise ética é baseada em conceitos 

gerais (funções) que são externos (participantes desse estudo) ao conhecimento desenvolvido 

pelos membros desse grupo. 

Um dos principais objetivos da elaboração das atividades propostas nesse estudo foi a 

aquisição dos conhecimentos êmico e ético por meio da abordagem dialógica para o processo de 

re-significação dos conceitos de função. O conhecimento êmico é essencial para a compreensão 

intuitiva e empática das ideias matemáticas de um determinado grupo cultural, sendo essencial 

para a realização de um trabalho de campo etnográfico ou tipo etnográfico eficaz e eficiente. Por 

outro lado, o conhecimento ético é importante para a comparação intercultural por meio da 

utilização de unidades padrão e de categorias comparativas. 
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Do ponto de vista dialógico, a condução desse estudo foi fundamentado 

metodologicamente pela utilização das abordagens êmica e ética, que possibilitou a obtenção de 

um entendimento completo e de uma compreensão ampla da problemática desse estudo que 

estava relacionada com os conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos (feirante e participantes) por meio do processo dialógico da re-significação dos 

conceitos de função. 
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