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Resumo 
O projeto das Trilhas de Matemática pode ser considerado como uma proposta pedagógica 
em que os professores utilizem práticas extraescolares para que os alunos possam perceber o 
conhecimento matemático aplicado em tarefas realizadas fora das salas de aula. Um dos 
principais objetivos do projeto das Trilhas da Matemática é propor que os professores 
elaborem e desenvolvam atividades extraescolares de atividades matemáticas 
contextualizadas no cotidiano dos alunos. Esse artigo tem como objetivo mostrar a 
importância da utilização da Modelagem Matemática como uma proposta metodológica para 
a Etnomatemática por meio da Etnomodelagem, que pode ser utilizada como uma ação 
pedagógica para auxiliar os alunos na leitura de sua realidade por meio do desenvolvimento 
de Trilhas de Matemática, que visam propiciar uma melhor compreensão de seu entorno 
sociocultural, possibilitando uma interação aprofundada com o próprio mundo. 
 
Palavras-chave: Etnomatemática, Etnomodelagem, Modelagem Matemática, Práticas 
Extraescolares, Trilhas de Matemática. 

 
Discussing Math Trails from an Ethnomodelling Perspective 

 
Abstract 

The math trails project can be considered as a pedagogical proposal in which teachers use 
non-school practices so that students can perceive the mathematical knowledge applied in 
tasks performed outside of the classroom. One of the main objectives of the math trails 
project is to propose that teachers elaborate and develop extra-school mathematical activities 
contextualized to the students' daily lives. This article aims to show the importance of using 
mathematical modelling as a methodological proposal for ethnomathematics through 
ethnomodelling, which can be used as a pedagogical action to assist students in integrating 
their reality through the development of math trails, which aim to provide a better 
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understanding of their sociocultural environment by enabling a deeper interaction with the 
world itself. 
 
Keywords: Ethnomathematics, Ethnomodelling, Mathematical Modelling, Out-of-school 
Practices, Math Trails. 
 

Discutiendo los Senderos Matemáticos desde la Perspectiva da la 
Etnomodelación 

 
Resumen 

El proyecto Senderos Matemáticos se puede considerar como una propuesta pedagógica en la 
que los docentes utilizan prácticas extraescolares para que los estudiantes puedan percibir los 
conocimientos matemáticos aplicados en tareas realizadas fuera del aula. Uno de los 
principales objetivos del proyecto Senderos Matemáticos es proponer que los profesores 
elaboren y desarrollen actividades extraescolares de diligencias matemáticas contextualizadas 
en la vida diaria de los estudiantes. Este artículo tiene como objetivo mostrar la importancia 
de utilizar la Modelación Matematica como una propuesta metodológica de las 
Etnomatemáticas a través de la Etnomodelación, que puede ser manipulado como acción 
pedagógica para ayudar a los estudiantes en la lectura de su realidad a través del desarrollo de 
Senderos Matemáticos que tienen como objetivo brindar una mejor comprensión de su 
entorno sociocultural lo que permite una interacción profunda con el mundo mismo. 
 
Palabras clave: Modelación Matemática, Etnomatemáticas, Etnomodelación, Senderos 
Matemáticos, Prácticas Extraescolares. 
 
Considerações Iniciais 

As atividades pedagógicas realizadas extramuros das escolas também podem ser 

definidas como Trilhas de Matemática (Math Trails), que estão relacionadas com um projeto 

que direciona os alunos para a realização de uma ação pedagógica fora das salas de aulas, 

para que os professores possam criar situações-problema enfrentadas no cotidiano e no 

âmbito escolar. 

No contexto atual há necessidade de que os alunos se tornem cidadãos críticos, 

reflexivos e conscientes dos problemas sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais, 

presentes em suas próprias comunidades, discutimos a proposição de uma ação pedagógica 

que possa propiciar o desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática de uma maneira holística e contextualizada nas situações-problema presentes nas 

atividades presentes na diária. 

Portanto, a escrita desse artigo justifica-se pelo fato de que as Trilhas de Matemática 

são realizadas nas próprias cidades dos alunos, pois tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da sensibilidade cultural dos professores e dos estudantes. Essa abordagem 
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visa despertar a importância da utilização de atividades curriculares em contextos 

extraescolares que são realizadas fora das salas de aula (Rosa & Orey, 2015). 

Em nosso ponto de vista, a sensibilidade cultural está relacionada com o 

conhecimento, a conscientização, a valorização e a aceitação do conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de outras culturas. No nível individual e coletivo, essa 

sensibilidade possibilita que os pesquisadores, educadores, professores e demais indivíduos 

possam navegar com sucesso na cultura na qual estão interagindo, por meio de trocas de 

experiências e vivências cotidianas em uma postura dinâmica e interativa (Kubokawa & 

Ottaway, 2009) através da proposição de atividades extraescolares propostas nas Trilhas de 

Matemática. 

De acordo com Cortes (2017), o conceito de extraescolar propõe uma valorização dos 

saberes e fazeres matemáticos presentes nas práticas cotidianas desenvolvidas fora do 

contexto escolar por meio da realização de atividades extraclasse. Esses saberes e fazeres 

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

como a valorização das diversas matemáticas existentes em contextos distintos. 

Compreendemos, então, a necessidade de que os alunos conheçam os aspectos 

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

comunidades para que eles possam exercer plenamente a sua cidadania em busca da 

transcendência. Assim, é importante que os processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática sejam direcionados a favor da contextualização da realidade dos alunos na 

elaboração de atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula, bem como 

externamente ao ambiente escolar (Rosa & Orey, 2017). 

Desse modo, a fundamentação teórica utilizada nesse artigo está relacionada com a 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Etnomodelagem, que têm como objetivo 

propiciar uma melhor compreensão do cotidiano, possibilitando uma interação aprofundada 

das próprias comunidades, bem como a (re)descoberta1 de ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas presentes nas construções e monumentos presentes nas trilhas por meio da 

elaboração de etnomodelos2. 

 
1Os resultados do estudo conduzido por Gerdes (1985) mostram a existência de um conhecimento matemático 
escondido ou congelado que precisa ser (re)descoberto. No caso desse artigo, esses saberes e fazeres 
matemáticos podem ser reconstruídos ao serem descongelados ou revelados com a possibilidade de desvendar 
um conhecimento matemático que se encontra presente nas técnicas, procedimentos e práticas matemáticas 
desenvolvidas localmente pelos membros de grupos culturais distintos. 
2Para Rosa e Orey (2017) os etnomodelos são artefatos culturais utilizados para possibilitar o entendimento e a 
compreensão de sistemas retirados da realidade dos membros de grupos culturais distintos. Para Cortes (2017), 
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Por conseguinte, esse artigo é um recorte da dissertação de Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que está em processo 

de finalização. Nesse contexto, a fundamentação teórica proposta nesse estudo foi 

desenvolvida visando a busca de respaldos teóricos na literatura para a realização das trilhas 

de Matemática como uma ação pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Essa abordagem apresenta os procedimentos metodológicos que foram realizados com 

pesquisadores nacionais e internacionais sobre essa temática e, também com ex-alunos de um 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, que cursaram a disciplina Etnomatemática e 

participaram das Trilhas de Matemática. Nesse direcionamento, esse artigo explora o 

conhecimento dos participantes com relação às essas trilhas na perspectiva da 

Etnomodelagem. 

 

Trilhando um Princípio Sociocultural para o Conhecimento Matemático 

Existe a necessidade de conduzir uma revisão de literatura que propicie uma discussão 

teórica referente à viabilidade da proposição do projeto Trilhas de Matemática. Então, é 

importante apresentar as principais fundamentações teóricas relacionadas com o Programa 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a Etnomodelagem e as Trilhas de Matemática 

para que possamos desenvolver uma visão holística sobre a sua ação pedagógica. 

 

Programa Etnomatemática 

O Programa Etnomatemática possibilita o reconhecimento de que todas as culturas e 

povos desenvolveram e desenvolvem maneiras próprias para explicar, entender, 

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

permanente evolução. De acordo com essa asserção, a Etnomatemática é a arte ou técnica 

(ticas), de explicar, de entender, de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um 

contexto cultural próprio (etno) (D’Ambrosio, 1990). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2006) afirmam que a utilização do Programa 

Etnomatemática como uma ação pedagógica deve ser direcionada para o desenvolvimento de 

práticas escolares que são centradas no conhecimento tácito que é previamente adquirido 

pelos alunos (background) em seu próprio contexto cultural, contudo, considerando também 
 

os etnomodelos propiciam o vínculo das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais 
distintos com o seu patrimônio cultural por meio do dinamismo cultural. 
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o acesso ao conjunto de oportunidades e possibilidades futuras que são oferecidas nesse 

contexto (foreground), possibilitando a transcendência desse conhecimento e de suas 

utilizações nas atividades diárias. 

Concordamos com Rosa e Orey (2012) ao afirmarem que o conhecimento matemático 

tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os conceitos 

matemáticos adquiridos fora da escola e se apropriam das experiências matemáticas 

cotidianas, relacionando-as com as próprias vivências, crenças, comportamentos e valores 

culturais. 

Nessa perspectiva, os principais componentes do conhecimento tácito são o 

simbolismo e a linguagem matemática local, os métodos, as operações simbólicas, as 

estratégias, os procedimentos e as técnicas que, frequentemente, são aplicáveis na resolução 

de situações-problema do cotidiano (Rosa & Orey, 2016). 

Contudo, o conhecimento matemático tácito pode ser explicitamente comunicado, 

representado e demonstrado com a utilização de uma linguagem matemática simbólica, 

estruturada e sistematizada por meio da resolução de problemas e da elaboração de 

etnomodelos (Rosa & Orey, 2012). 

Assim, esse conhecimento está embebido na experiência pessoal, sendo subjetivo, 

contextualizado e análogo, pois adquirido e acumulado através da vivência individual, pois 

envolve fatores intangíveis como crenças, perspectivas, percepções, sistemas de valores, 

ideias, emoções, normas, pressentimentos e intuições (Rosa & Orey, 2017). 

Dessa maneira, argumentamos sobre a possibilidade do desenvolvimento de uma ação 

pedagógica fundamentada na perspectiva Etnomatemática que possa combater o conflito da 

identidade cultural3, o mito do determinismo genético 4 e o primitivismo5. Nesse sentido, o 

foco do Programa Etnomatemática está direcionado para o desenvolvimento de uma 

 
3A Etnomatemática é um programa que oferece para os alunos pertencentes aos grupos minoritários uma 
motivação para perceberem a matemática como uma ferramenta cultural importante para o trabalho mental que é 
requerido no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. O estabelecimento de conexões culturais 
também é um aspecto fundamental no desenvolvimento de novas estratégias para esse processo, pois possibilita 
que os alunos percebam que o desenvolvimento humanístico da Matemática propicia a valorização da própria 
identidade sociocultural (Rosa & Orey, 2017). 
4O determinismo genético assume que os membros de grupos culturais minoritários não possuem o gene 
matemático responsável pelo desenvolvimento desse conhecimento (Babbitt, Eglash, & Lyles, 2012). 
5O primitivismo cultural desvaloriza as práticas matemáticas desenvolvidas localmente, pois são consideradas 
como desprovidas de potencial tecnológico e de conhecimento científico e matemático avançados. Dessa 
maneira, existe a necessidade de valorizar o conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de grupos 
culturais distintos desenvolvem práticas matemáticas sofisticadas para que possam resolver as situações-
problema que enfrentam em seu cotidiano (Eglash, 2000, Rosa & Orey, 2005). 
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competência cultural6 dos alunos por meio do estudo das ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas que são desenvolvidas em seu próprio contexto cultural (Rosa & Orey, 2006). 

Diante desse contexto, o desenvolvimento da competência cultural é um dos 

principais objetivos do Programa Etnomatemática, pois visa mostrar para os pais, alunos, 

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

procedimentos e práticas matemáticas sofisticadas que são experienciadas e vivenciadas pelos 

membros de grupos culturais distintos para o desenvolvimento da Matemática escolar (Rosa 

& Orey, 2006). 

Conforme esse direcionamento, Rodrigues (2019) afirma que o Programa 

Etnomatemática favorece aproximação da realidade sociocultural dos alunos e de seu 

cotidiano acadêmico, propiciando possibilidades de sua interação com a comunidade escolar, 

pois visa despertar o seu interesse para a compreensão do papel da Matemática na realidade. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017) afirmam que a Etnomatemática tem como um dos 

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

diferentes culturas para que possam compreender os sistemas matemáticos alternativos que 

possuem outras lógicas, cosmologias e visões de mundo. 

 

Perspectiva Cultural da Modelagem Matemática 

A Modelagem Matemática é uma tendência de ensino em Educação Matemática que 

tem como objetivo desenvolver a formação de alunos críticos, reflexivos e que estejam 

atentos aos diferentes problemas que são enfrentados no cotidiano (RODRIGUES, 2019). Na 

perspectiva de Rosa e Orey (2012), a Modelagem Matemática consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los ao interpretar as suas 

soluções na linguagem do mundo real. 

Então, essa abordagem é direcionada para a resolução de situações-problema do 

cotidiano, com a utilização da Modelagem para valorizar e possibilitar a conexão entre a 

Matemática escolar com as experiências diárias vivenciadas pelos membros de grupos 

culturais distintos. Dessa maneira, os membros desses grupos têm desenvolvido, no decorrer 

da história, maneiras distintas para matematizar a própria realidade com a utilização de 

elementos de próprio do processo de modelagem (D’Ambrosio, 1990). 
 

6A competência cultural é um conjunto de comportamentos, atitudes e valores que são congruentes e que 
possibilitam o entendimento e a compreensão de temáticas e situações-problema transculturais. Assim, a 
competência cultural é a capacidade de compreensão de uma determinada cultura para que se possa responder 
adequadamente às diferenças entre os membros de grupos culturais distintos (Kivel, 2007). 
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A matematização é o processo por meio do qual os membros de grupos culturais 

distintos utilizam ferramentas matemáticas diversas para organizar, analisar, compreender, 

entender e resolver os problemas enfrentados em seu cotidiano. Essas ferramentas 

possibilitam a identificação de ideias e a descrição de procedimentos e de práticas 

matemáticas específicas de um contexto cultural, que visam auxiliar os membros de grupos 

culturais distintos no descobrimento de relações e regularidades (Rosa & Orey, 2003). 

Essa abordagem cultural da Modelagem possibilita que esses membros esquematizem, 

formulem e visualizem situações-problema de maneiras diferenciadas, transferindo-as do 

mundo real para a conceituação matemática por meio do matematização. Assim, essa 

abordagem possibilita a construção, a socialização das ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas por meio da explicitação dos conhecimentos matemáticos distintos que se 

interagem durante o processo de elaboração de etnomodelos. 

 

Etnomodelagem: Um Enlace entre a Modelagem e a Etnomatemática 

A Etnomodelagem pode ser considerada como o estudo das ideias e procedimentos 

utilizados nas práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais 

distintos, pois considera o conhecimento matemático adquirido a partir de práticas 

matemáticas utilizadas na comunidade com o emprego de procedimentos, estratégias e 

técnicas (ticas) desenvolvidas localmente (Rosa & Orey, 2010). 

Nesse processo, a Etnomatemática pode ser utilizada como um sistema fundamentado 

em uma base teórica que busca a resolução de problemas cotidianos relacionados com os 

contextos social, cultural, econômico, político e ambiental, frequentemente, por meio dos 

procedimentos de modelagem, cujas matematizações podem ser representadas por meio da 

elaboração de etnomodelos (Rosa & Orey, 2017). 

Então, a Etnomatemática em harmonização com a Modelagem pode ser considerada 

como conjuntos de técnicas e procedimentos distintos que são requeridos na elaboração de 

etnomodelos, que são elaborados com a utilização de representações locais que se interagem 

para representarem um sistema retirado da própria realidade. Por conseguinte, esses 

etnomodelos possibilitam a tradução entre sistemas de conhecimentos matemáticos distintos 

desenvolvidos em contextos diversos (Rosa & Orey, 2010). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017) ressaltam que a elaboração de etnomodelos está 

relacionada com a tradução das ideias, procedimentos e práticas matemáticas presentes nos 

sistemas locais, que podem ser considerados como partes da realidade que estão 



Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 
 

134 

simbolicamente organizadas pela lógica interna dos membros de grupos culturais distintos. 

Esses etnomodelos podem ser: éticos, êmicos e dialógicos. 

Os etnomodelos éticos são constituídos pelas ferramentas matemáticas acadêmicas 

que são utilizadas para a obtenção de dados sobre as práticas matemáticas locais que são 

registradas por observadores externos. Os etnomodelos êmicos são constituídos por sistemas 

lógicos, matemáticos e empíricos considerados apropriados e validados internamente pelos 

membros dos grupos culturais distintos (Cortes, 2017). 

Nesse direcionamento, os etnomodelos dialógicos utilizam ambos etnomodelos 

êmicos e éticos por meio do desenvolvimento do processo dialógico, evidenciando a 

relevância do dinamismo cultural no encontro entre conhecimentos matemáticos distintos, 

auxiliando esses membros a se tornarem conscientes sobre as formas de hegemonia 

prevalentes nas salas de aula de Matemática (Cortes, 2017). 

Assim, a Etnomodelagem é uma ação pedagógica que visa mediar as formas culturais 

da Matemática com o currículo escolar, possibilitando o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem em salas de aula (Rosa & Orey, 2017). Então, é necessário entendermos a 

complementaridade entre a Etnomodelagem e a Modelagem uma proposta metodológica para 

a Etnomatemática por meio da Etnomodelagem para auxiliar os professores, educadores e 

alunos na leitura de sua realidade, apresenta-se em seguida o desenvolvimento da 

conceituação de Trilhas de Matemática. 

 

Trilhas de Matemática 

Uma típica Trilha de Matemática consiste em uma sequência de paradas, em estações 

que são designadas ao longo da rota planejada para cada trilha, nos quais os alunos para 

explorar os conteúdos matemáticos e geométricos contextualizados em situações cotidianas 

(Richardson, 2004). 

Um dos principais objetivos das Trilhas de Matemática é superar algumas deficiências 

no processo de ensino e aprendizagem, principalmente, com referência à temática 

sociocultural, por meio de sua contextualização, cujo ponto de partida está relacionado com 

as características da vida cotidiana dos alunos (Vale, Barbosa, & Pimentel, 2015). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) argumentam que é necessário a elaboração de 

propostas que vinculem as situações de aprendizagem com os contextos externos às escolas 

para possibilitar que os alunos possam perceber as conexões entre o conhecimento 

matemático escolar (ético) com os fenômenos cotidianos (êmico). Essa é ação pedagógica 
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que busca desenvolver conexões entre essas abordagens por meio da realização das Trilhas de 

Matemática em uma perspectiva dialógica (dinamismo cultural) da Etnomodelagem. 

Então, as Trilhas de Matemática propiciam o desenvolvimento de um contexto rico 

para a resolução de situações-problema cotidianas, bem como oferece um potencial 

pedagógico para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos de maneira criativa, informal 

e contextualizada do processo de ensino e aprendizagem em Matemática (Vale et al., 2015). 

De acordo com Rodrigues (2019), as atividades como as Trilhas de Matemática 

podem demonstrar maneiras diferentes para motivar os alunos trabalharem em conjunto para 

que possam se tornar aprendizes ativos, bem como promover o respeito e a valorização das 

próprias comunidades e de outras sociedades. Nesse contexto, Orey (2011) e Toliver (2016) 

ressaltam que as Trilhas de Matemática possibilitam que os alunos resolvam situações-

problemas presentes em sua vida diária por meio de sua contextualização nas salas de aula. 

Por conseguinte, os alunos podem utilizar técnicas, estratégias e procedimentos 

distintos para solucioná-las, bem como elaborar situações-problema próprias para engajá-los 

e motivá-los nesse processo, direcionando-os a pensarem de maneira holística e, 

consequentemente, promover o seu desenvolvimento como cidadãos conscientes, reflexivos e 

críticos dos problemas enfrentados em suas comunidades. 

 

Conexões entre a Etnomatemática, a Modelagem, a Etnomodelagem e as Trilhas de 

Matemática 

Para Rosa e Orey (2016), é importante ressaltar que as conexões entre a 

Etnomatemática, a Modelagem, a Etnomodelagem e as Trilhas de Matemática podem ser 

realizadas por meio da elaboração e aplicação de atividades matemáticas curriculares 

extraclasses em contextos matemáticos e não-matemáticos que envolvam saberes e fazeres 

matemáticos distintos. 

Essa abordagem possibilita a utilização de conhecimentos matemáticos presentes no 

cotidiano dos alunos com a utilização do trabalho em equipe, tornando-os aprendizes ativos 

que tenham consciência dos aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais de 

suas comunidades por meio da elaboração de etnomodelos durante o desenvolvimento do 

processo da Etnomodelagem (Rosa & Orey, 2016). 

Dessa maneira, de acordo com o ponto de vista de Toliver (2016), é possível utilizar 

uma ação pedagógica, denominada de Trilha de Matemática, para mostrar a conexão entre o 

pensamento e o raciocínio matemático dos alunos com os conteúdos matemáticos que são 
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encontrados no contexto cultural da comunidade escolar através da condução do processo da 

Modelagem Sociocrítica. 

As atividades com as Trilhas de Matemática demonstram maneiras diferentes para 

motivar os alunos a trabalharem em grupos para que possam se tornar aprendizes ativos, bem 

como promover o respeito e a valorização dos conhecimentos desenvolvidos matemáticos nas 

próprias comunidades (Toliver, 2016). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2016) afirmam que as Trilhas de Matemática podem ser 

utilizadas em conjunto com outras tendências em Educação Matemática, como, por exemplo, 

a Etnomatemática, a Modelagem e a História da Matemática, em diversos países como a 

Alemanha, o Nepal, o Brasil, a Australia e os Estados Unidos. 

Nesse direcionamento, os resultados do estudo conduzido por Rosa e Orey (2016) 

mostram a importância da utilização do conhecimento matemático local na vida diária dos 

membros de grupos culturais distintos ao resgatar esses saberes e fazeres que são comuns em 

Ouro Preto, Minas Gerais, por meio da ação pedagógica da Etnomodelagem, no 

desenvolvimento de Trilhas de Matemática realizadas no centro histórico dessa cidade. 

Então, essas trilhas são consideradas como uma sequência de paradas ao longo de uma 

rota pré-determina por meio da qual os alunos podem aprender conteúdos matemáticos nesse 

ambiente informal de aprendizagem (Cross, 1997). Similarmente, Rosa e Orey (2017) 

argumentam que, ao resolver situações-problema por meio da Etnomodelagem, os alunos têm 

inúmeras oportunidades para conectar ideias matemáticas escolares (ético) com o próprio 

cotidano (êmico). 

Essa abordagem visa promover o desenvolvimento da compreensão conceitual dos 

conhecimentos matemáticos local e escolar (dialógico), tendo também oportunidades para 

desenvolver o pensamento criativo por meio da realização das Trilhas de Matemática. Nesse 

sentido, os alunos são motivados para a aprendizagem em Matemática, descobrindo o seu 

papel e relevância na econômica, na política, na sociedade e na cultura (Rosa & Orey, 2017). 

Assim, a ferramenta pedagógica das Trilhas de Matemática é utilizada para mostrar 

como conectar as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas encontradas no contexto 

cultural de uma determinada comunidade escolar com as atividades matemáticas curriculares 

propostas em sala de aula (Rosa & Orey, 2016). 

Contudo, Owens (2012) argumenta que, apesar de que os professores possam 

apresentar exemplos de conteúdos matemáticos escolares originados em sua vivência 

sociocultural, existe a necessidade de que eles realizem uma conexão com os saberes e 
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fazeres matemáticos comunitários (êmico - local) e com os pensamentos e conhecimentos 

matemáticos escolares (ético - global). 

Nesse sentido, os professores podem utilizar os artefatos culturais7 para a 

contextualização de problemas com o objetivo de envolver os alunos para a compreensão das 

práticas matemáticas locais em uma perspectiva etnomatemática. Essa abordagem é 

semelhante ao desenvolvimento das Trilhas de Matemática com relação aos artefatos 

culturais encontrados no decorrer de seu trajeto (Owens, 2012). 

Dessa maneira, as Trilhas de Matemática possibilitam a humanização da Matemática, 

pois os conteúdos matemáticos se tornam vivos para os alunos, possibilitando o seu 

engajamento de uma cognitiva, física e emocional na realização das atividades propostas 

nessas trilhas e discutidas em salas de aula (Orey, 2011). 

Por exemplo, para Toliver (2016), as atividades desenvolvidas com as trilhas 

possibilitam a realização do trabalho pedagógico de diversas maneiras por meio de um 

trabalho conjunto que propicie o desenvolvimento de aprendizes ativos. Para Rosa e Orey 

(2017) essa ação pedagógica possibilita que os alunos olhem para a própria comunidade com 

outros olhos, com respeito e valorização. 

Então, Rosa e Orey (2016) afirmam que a realização das Trilhas Matemática também 

oferecem um potencial relevante para a troca de experiências e vivências dos alunos, pois as 

atividades propostas nessas trilhas possibilitam a criação de espaços informais de 

aprendizagens que focam na resolução de problemas e na constextualização dos fenômenos 

cotidianos. 

De acordo com Orey (2011), essa abordagem possibilita o estabelecimento de 

conexões entre a Matemática (ético) e a cultura (êmico), bem como o estímulo à 

comunicação e no desenvolvimento de atitudes e habilidades matemáticas em diferentes 

contextos de aprendizagem que visam a conexão entre esses dois tipos de conhecimento 

(dialógico). 

Desse modo, a proposta das Trilhas de Matemática é envolver os alunos em uma ação 

pedagógica que busque a problematização de situações-problema cotidianas com a utilização 

de sua linguagem, experiências e vivências para eles possam se apropriar do conhecimento 

 
7Os artefatos culturais possibilitam a compreensão da realidade dos membros de grupos culturais distintos, pois 
são representações externas, precisas e consistentes com o conhecimento científico e matemático, que é 
socialmente construído e compartilhado pelos membros de grupos culturais distintos (Rosa & Orey, 2017). 
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matemático tácito por meio da elaboração de etnomodelos durante a realização do processo 

de Etnomodelagem. 

 
Procedimentos Metodológicos 

A abordagem de pesquisa utilizada nesse artigo é qualitativa porque contribui para 

uma melhor compreensão da problemática proposta nesse estudo. Assim, os procedimentos 

metodológicos utilizados nessa investigação foram realizados a partir da obtenção dos dados 

coletados mediante o contato direto e interativo da professora-pesquisadora com os 

participantes dessa pesquisa. 

Assim, no decorrer da condução do trabalho de campo desse estudo, procuramos 

compreender o entendimento dos participantes com relação aos processos matemáticos locais 

que estão relacionados com o desenvolvimento de Trilhas de Matemática na perspectiva da 

Etnomodelagem, bem como, de acordo com Gil (2007), compreender a análise e a 

interpretação de diversas posições sobre a temática estudada com a condução de uma 

pesquisa exploratória e bibliográfica. 

O design metodológico empregado nesse artigo é uma adaptação da Teoria 

Fundamentada nos Dados, que tem como princípio o desenvolvimento da amostragem 

teórica, da codificação dos dados e da elaboração das categorias conceituais. É uma 

adaptação da teoria pois não haverá a elaboração da codificação seletiva e nem da redação de 

uma teoria emergente.  

De acordo com Gasque (2007), nessa teoria, a problemática investigada é 

desenvolvida por meio da coleta e da análise sistemática dos dados, bem como da 

interpretação das informações que foram obtidas na condução do trabalho de campo (Strauss 

& Corbin, 1990). Após a coleta, separamos os dados, classificando-os e sintetizando-os 

mediante a sua codificação e, posterior, organização em categorias. 

Do estudo documentado nesse artigo, participaram 5 (cinco) pesquisadores que 

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

nacionais, bem como 6 (seis) participantes que são ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática, em um Mestrado Profissional em Educação Matemática, em uma 

Universidade Federal localizada no estado de Minas Gerais, que participaram da realização 

dessas trilhas durante o semestre em que cursaram essa disciplina. 

Visando assegurar o sigilo com relação à identificação desses participantes, foram 

utilizados números adjacentes às letras M e F que identificaram os participantes de um 
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mesmo sexo, como, por exemplo, M para masculino com numeração ímpar e F para o 

feminino com numeração par. Assim, essa codificação foi realizada da seguinte maneira: M1, 

M3, ..., M15 e F2, F4, ..., F14. Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada 

pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

Nessa pesquisa, os dados foram triangulados com a utilização de 1 (um) questionário, 

de 5 (cinco) entrevistas (uma com pesquisador nacional e uma com pesquisador internacional 

e três com ex-alunos da disciplina de Etnomatemática), de 1 (um) grupo focal e do diário de 

campo, que foram elaborados com o objetivo de explorar o conhecimento dos participantes 

com relação às Trilha de Matemática e sua realização na perspectiva da Etnomodelagem. 

É importante destacar que os pressupostos da adaptação da Teoria Fundamentada nos 

Dados foram utilizados durante à condução desse estudo, bem como no decorrer da 

codificação e análise dos dados brutos na fase analítica e, posteriormente, na categorização e 

na interpretação dos resultados obtidos nessa investigação. 

 

Resultados e Discussões Parciais 

Exemplificando o processo de descrição e análise dos dados coletados, o questionário 

aplicado para os participantes foi composto por 20 questões, sendo 4 (quatro) abertas, 2 

(duas) fechadas e 14 semiabertas, elaborado em Português e Inglês, cujo objetivo principal 

foi traçar um perfil geral dos participantes desse estudo, bem como entender a sua 

compreensão sobre as Trilhas de Matemática e a relação entre a Matemática e a cultura. 

Apresentamos uma análise de algumas respostas dadas por esses participantes. 

Por exemplo, a análise das respostas dadas para a questão 9: Em sua opinião, é 

possível encontrar conteúdos matemáticos e geométricos nos monumentos, em um local, em 

um objeto, em uma construção, ou em uma representação artística na cidade em que você 

reside?, mostram que os 5 (cinco) pesquisadores e os 6 (seis) ex-alunos da disciplina de 

Etnomatemática, participantes desse estudo, responderam positivamente essa questão, 

justificando o seu entendimento sobre a possibilidade de encontrar conteúdos matemáticos e 

geométricos na cidade em que residem. 

Nesse direcionamento, a resposta dada pelo pesquisador participante M15 mostra que 

é possível modelar monumentos, objetos, construções ou representações artísticas 

encontradas em uma cidade com a utilização de conteúdos matemáticos e geométricos. Para 

esse pesquisador “é sempre possível trabalhar com a etnomodelagem, como, por exemplo, 

utilizamos a modelagem e a etnomatemática com alunos da 5ª série numa trilha de 
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matemática em Patan Darbar Square, no Nepal”. A figura 01 mostra a praça Patan Darbar 

Square, em Patan, no Nepal. 

 
Figura 01: Patan Darbar Square, no Nepal 

 
Fonte: Foto de Daniel Clark Orey 

 
Para essa mesma pergunta, o ex-aluno da disciplina de Etnomatemática participante 

M5 desse estudo concordou com o ponto de vista do pesquisador M15 ao afirmar que o: 
(...) projeto arquitetônico da Praça da Liberdade e da Igreja São Francisco, 
na Pampulha, em Belo Horizonte; da cidade administrativa, do templo 
paroquial Cristo Redentor da igreja Católica e outros, tem a idealização de 
Oscar Niemayer e os seus projetos valorizam a geometria euclidiana e não-
euclidiana de forma criativa. 

 
Por exemplo, a figura 02 mostra a Igreja de São Francisco de Assis, no complexo da 

Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 
Figura 02: Igreja de São Francisco na Pampulha 

 
Fonte: https://www.dedmundoafora.com.br/complexo-da-pampulha-belo-horizonte-minas-gerais/ 
 
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 2 (dois) pesquisadores (um 

nacional e um internacional) e com 3 (três) ex-alunos da disciplina de Etnomatemática, 

participantes desse estudo, com o objetivo de identificar o conhecimento desses participantes 
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sobre a ação pedagógica da Etnomodelagem, bem como referente às suas perspectivas sobre a 

possível conexão das Trilhas de Matemática com a contextualização do cotidiano dos alunos 

em atividades curriculares na perspectiva da Etnomodelagem. 

Por exemplo, nessa entrevista, o pesquisador participante M11 afirmou que a 

“etnomatemática é um programa que se identifica com o pensamento contemporâneo”. Esse 

participante também comentou que: 
(...) esse programa valoriza as ideias, os procedimentos e as práticas 
matemáticas que compõem um sistema de pensamento matemático 
sofisticado que busca o entendimento, a compreensão e o desenvolvimento 
das técnicas e das habilidades matemáticas que estão presentes no 
saber/fazer matemático dos membros de grupos culturais distintos. 
 

Similarmente, a ex-aluna da disciplina de Etnomatemática participante F2 também 

comentou sobre o seu entendimento com relação à Etnomatemática ao responder que esse 

programa “é uma área que vai estudar as práticas matemáticas dos membros de grupos 

culturais que as praticam”. Essa entrevistada também afirmou que sempre: 
(...) dou o exemplo do grupo cultural dos pedreiros que tem práticas que a 
gente não entende, que, talvez, está distante do mundo acadêmico, mas 
quando pesquisado ele vai ter toda uma relação com a matemática. Aí, dou 
um exemplo de quando pesquisei a Educação do Campo sobre quais práticas 
os alunos tinham nas famílias e na comunidade. Então, eu explico que a 
Etnomatemática estuda a prática que os membros de grupos culturais fazem 
e praticam ao longo do tempo, que pode ser passada de pai para filho. 

 
Nesse sentido, na entrevista semiestruturada, a professora-pesquisadora perguntou 

para o pesquisador M15 sobre o seu entendimento com relação à Etnomodelagem. Então, 

esse entrevistado comentou que a: 
(...) Etnomodelagem pode ser considerada como um corpo de conhecimento 
que deriva de práticas quantitativas e qualitativas, como contar, pesar, 
medir, classificar, classificar, inferir e modelar. A etnomodelagem ajuda 
criar e desenvolver usos significativos de ideias matemáticas e pode 
valorizar o contexto cultural de nossas diversas comunidades quando 
ensinamos matemática vinculada aos contextos culturais dos alunos. No 
contexto da Etnomodelagem, é importante discutir como o uso da 
matemática contextualizada culturalmente encontrada em artefatos culturais, 
como tambores e carruagens, pode ajudar os alunos a conectar a matemática 
escolar com as suas próprias culturas ao elaborar etnomodelos. Desse modo, 
os membros de grupos culturais distintos desenvolvem modelos que 
representam sistemas retirados de sua própria realidade para ajudá-los a 
entender e compreender o mundo por meio de pequenas unidades de 
informação denominadas etnomodelos, que vinculam a herança cultural ao 
desenvolvimento de suas ideias, procedimentos e práticas matemáticas 
desenvolvidas localmente. Assim, a Etnomodelagem descreve fenômenos 
diários com conceitos locais e culturais de ideias e procedimentos 
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matemáticos, usando formas locais de abordagens de resolução de 
problemas. 
 

De modo semelhante, o ex-aluno da disciplina de Etnomatemática participante M1 

também foi questionado sobre a sua compreensão com relação à Etnomodelagem. Esse 

participante respondeu que a “Etnomodelagem é a junção das duas temáticas, da 

Etnomatemática com a Modelagem Matemática e, assim, não ter um olhar matemático puro, 

ou seja, não olhar apenas para a matemática tradicional, mas buscar também as práticas 

cotidianas”. 

Esse participante também justificou a sua resposta ao afirmar que a Etnomodelagem 

significa “juntar esses modelos de investigação para traduzir o cotidiano em si, não buscar 

coisas abstratas, mas procurar por modelos do cotidiano dos alunos para que eles possam 

resolver essas situações-problema”. 

Posteriormente, um grupo focal foi realizado com 2 (dois) pesquisadores nacionais e 

com 4 (quatro) ex-alunos da disciplina de Etnomatemática que participaram desse estudo, 

cujo principal objetivo foi buscar o entendimento sobre as possíveis conexões da 

Etnomatemática, da Modelagem Matemática e da Etnomodelagem com relação às Trilhas de 

Matemática. 

Essa abordagem também buscou compreender como utilizar as Trilhas de Matemática 

para valorizar os conhecimentos matemáticos êmico, ético e dialógico na compreensão das 

atividades realizadas no cotidiano por meio da elaboração de etnomodelos que representam 

parte da realidade dos alunos. 

Desse modo, o primeiro questionamento que a professora-pesquisadora propôs para os 

participantes do grupo focal foi: Quais são as possíveis conexões da Etnomatemática com as 

Trilhas de Matemática. Então, o ex-aluno da disciplina de Etnomatemática participante M1 

comentou que “quando você olha o contexto e a cultura do aluno, a matemática vai se tornar 

mais interessante, pois não vai ser algo avulso desconexo do cotidiano deles”. 

Assim, para esse participante, as Trilhas de Matemática possuem conexões que 

favorecem o aprendizado dos alunos, pois: 
(...) essas conexões estão no sentido de que essas trilhas são importantes 
porque os professores não trabalham com conceitos aleatórios que são 
distantes do aluno, então, essa contextualização sendo buscada através da 
Etnomatemática traz um significado para esses alunos, sendo algo que pode 
aproximar mais a sua relação do professor. 
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Por conseguinte, o pesquisador M9 afirmou que as “trilhas podem ser realizadas em 

outros lugares e na realidade a gente nem precisa sair da escola para se fazer uma trilha”. Esse 

participante ressalta a importância que “os professores promovam a dinâmica dos encontros 

culturais, ou seja, da cultura escolar com aquela de fora da escola por meio do diálogo”. 

Em concordância com esse ponto de vista, o professor-pesquisador M11 

complementou essa resposta e afirmou que: 
É necessário ressaltar que a Trilha de Matemática tem um fundamento 
teórico-metodológico que busca o entendimento e a compreensão do 
conhecimento matemático que está fora das salas de aulas. Desse modo, a 
trilha é uma inspiração para a (re)descoberta e a ampliação do conhecimento 
matemático por meio de sua perspectiva social e cultural. 

 
Após a análise das repostas dadas pelos participantes para esses instrumentos de 

coleta de dados, realizamos a codificação aberta dessas informações para a identificação dos 

códigos preliminares. O quadro 1 mostra um recorte da codificação aberta das respostas 

dadas pelos participantes para o questionário. 
 

Quadro 1: Recorte da codificação aberta dos dados coletados no questionário 
Dados Coletados no Questionário Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
Afastar os alunos do quadro-negro é vital (2), pois precisamos 
ajudá-los (28) a ver as aplicações e as formas de matemática (10) no 
mundo exterior (2). Os livros, os testes, o giz tradicional e as aulas 
expositivas não são formas aplicáveis de aprendizagem (13). Muitas 
pessoas odeiam a matemática (14), precisamos explorar maneiras 
alternativas de ver, usar e aprender matemática (13) fora do 
paradigma tradicional do livro didático, do teste, do quadro-negro 
(11), pois é mais interessante para professores e alunos (4). Funções 
(equações de primeiro grau, equações trigonométricas, equações de 
segundo grau), geometria plana e espacial (áreas, volumes, 
perímetro, figura planas, figuras espaciais), geometrias não 
euclidianas (fractais) conceitos intuitivos de análise combinatória, 
noções de cálculo como infinito (8). Esses são conteúdos escolares 
ou acadêmicos (1), contudo, podem ser encontrados pensamentos 
matemáticos e geométricos desenvolvidos localmente pelos 
membros que compõem um determinado grupo cultural (7).  

(1) Conhecimento ético  
(2) Atividades extraclasse 
(3) Matematização das 
situações cotidianas 
(4) Interesse e 
motivação pela 
Matemática 
(5) Conexão da 
Matemática com o 
cotidiano 
(6) Interdisciplinaridade 
da Matemática 
(7) Valorização dos 
conhecimentos 
matemáticos êmicos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Concluída a codificação aberta, desenvolvemos a codificação axial, que foi realizada 

pelo agrupamento dos códigos preliminares em categorias conceituais conforme 

características comuns que foram obtidas nessa codificação e identificadas durante a 

realização do processo analítico desse estudo. O quadro 2 mostra um recorte da codificação 
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axial que possibilitou a identificação das categorias conceituais por meio do agrupamento dos 

códigos preliminares. 

 
Quadro 2: Recorte da codificação axial dos dados coletados no questionário 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 
 

O principal objetivo desse processo codificatório foi estabelecer relações entre esses 

códigos, bem como compreender as informações contidas em suas especificações, que podem 

mostrar a sua relação com a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e Etnomodelagem. 

Assim, nas codificações aberta e axial exemplificadas nesse artigo, determinamos, 

inicialmente, 7 (sete) códigos preliminares que foram agrupados para a elaboração de 4 

(quatro) categorias conceituais identificadas nesse processo analítico de codificação. 

Essas codificações estão em concordância com os pressupostos da Teoria 

Fundamentada nos Dados, bem como de acordo com a problemática desenvolvida para essa 

pesquisa, que visa buscar o desenvolvimento de uma abordagem dialógica entre os 

conhecimentos locais com aqueles aprendidos no sistema escolar. 

Desse modo, inicialmente, as informações obtidas na condução desse estudo mostram 

indícios sobre a importância da realização das Trilhas de Matemática em uma perspectiva 

sociocultural por meio de sua conexão com a Etnomodelagem. 

 
Considerações Finais 

De acordo com a análise parcial dos dados coletados nos diversos instrumentos 

metodológicos, infere-se que conforme perspectiva dos participantes desse estudo, 

destacamos que as atividades desenvolvidas com as trilhas de Matemática podem 

proporcionar o desenvolvimento de uma ação pedagógica que busca valorizar o trabalho em 

equipe dos alunos e que pode proporcionar a participação ativa dos alunos como aprendizes 

reflexivos e críticos em suas comunidades. 

Codificação Aberta 
(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

      (2) Atividades extraclasse 
      (4) Interesse e motivação pela Matemática 

(6) Interdisciplinaridade da Matemática 

Ação Pedagógica das Trilhas de 
Matemática 

(1) Conhecimento ético Modelagem Matemática 
(5) Conexão da Matemática com o cotidiano 
(7) Valorização dos conhecimentos matemáticos êmicos. 

Etnomatemática 

(3) Matematização das situações cotidianas Etnomodelagem 
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Por exemplo, para Rosa (2010), essa ação pedagógica possibilita que os alunos 

direcionem o seu olhar para a própria comunidade com outros olhos, com respeito e 

valorização aos procedimentos matemáticos que desenvolvidos localmente e utilizados na 

resolução de situações-problema cotidianas. 

Assim, os resultados parciais obtidos nesse estudo mostram uma contribuição 

importante da Etnomodelagem para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

está relacionada com a proposição de atividades desenvolvidas fora das salas de aula, 

externas ao ambiente escolar, por meio da realização das Trilhas de Matemática, pois tem 

como objetivo a criação de uma atmosfera de aventura e exploração, propiciando para os 

alunos oportunidades para que possam resolver situações-problemas enfrentadas no contexto 

da vida real. 

Dessa maneira, de acordo com o ponto de vista de Toliver (2016), é possível utilizar a 

ação pedagógica das Trilhas de Matemática para mostrar a conexão entre o pensamento e o 

raciocínio matemático dos alunos com os conhecimentos matemáticos que são encontrados 

no contexto sociocultural da comunidade escolar por meio da condução do processo da 

perspectiva dialógica da Etnomodelagem. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2016) afirmam que as Trilhas de Matemática podem ser 

consideradas como instrumentos educacionais contextualizados que podem promover o 

desenvolvimento de atitudes positivas e de uma motivação adicional para o desenvolvimento 

do processo de enisno e aprendizagem em Matemática, possibilitando que os alunos 

compreendem a sua aplicabilidade no cotidiano. 

Assim, os alunos podem perceber a Matemática como um empreendimento humanista 

ao descobrir a relevância de seu papel na economia, na política, na sociedade e na cultura 

para, simultaneamente, mobilizar as habilidades e atitudes necessárias para auxiliá-los no 

entendimento dos problemas enfrentados cotidianamente por meio da condução de Trilhas de 

Matemática e da elaboração de etnomodelos relacionados com o próprio contexto 

sociocultural. 

Por conseguinte, é importante ressaltar que a ação pedagógica da Etnomodelagem 

para a realização das Trilhas de Matemática auxilia os alunos a perceberem as conexões entre 

os diferentes conhecimentos matemáticos de uma maneira holística que busca a valorização e 

o respeito da pluralidade cultural dos saberes e fazeres matemáticos que estão disponíveis nas 

atividades que realizam em seu cotidiano. 
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