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RESUMO 

 

Esta dissertação trata-se de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo principal objetivo foi conduzir 

uma investigação em Etnomodelagem com base na arte da tapeçaria de sisal desenvolvida 

na comunidade local de Cachoeira do Brumado, pertencente à cidade de Mariana, em 

Minas Gerais. Esse estudo objetiva a tradução de práticas matemáticas locais por meio da 

proposição de uma ação pedagógica para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos 

e geométricos para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva de 

professores de Matemática. Então, foi desenvolvida uma ação pedagógica fundamentada 

na Etnomodelagem que abordou as práticas matemáticas relacionadas com o contexto 

escolar, como, por exemplo, o reconhecimento dos diferentes tipos de polígonos, ângulos, 

retas, simetria, reflexão, rotação e translação, além de trabalhar com as unidades de 

medidas relacionadas, principalmente, com o comprimento, o perímetro, a área, o 

volume, a capacidade, a razão e a proporção. Essa ação pedagógica propiciou uma 

oportunidade educacional diferenciada para que os professores participantes desse estudo 

utilizassem os saberes e fazeres matemáticos locais (êmicos) da comunidade de artesãos 

de tapetes de sisal em conexão com os conhecimentos matemáticos globais (éticos) 

escolares para a elaboração de atividades matemáticas dialógicas no processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática. Nesse sentido, a problemática desse estudo foi definida 

pela questão de investigação: Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição 

de uma ação pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade local, na 

perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental? 

Para fundamentar essa pesquisa foram utilizadas as bases teóricas da Etnomatemática, da 

Modelagem Matemática e da Etnomodelagem. A coleta de dados foi realizada por meio 

de dois questionários, um inicial e um final, três blocos de atividades, um grupo focal, as 

anotações no diário de campo do professor-pesquisador e duas entrevistas 

semiestruturadas. Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa com a utilização do 

design metodológico adaptado da Teoria Fundamentada nos Dados, que possibilitou a 

análise dos dados coletados por meio da codificação aberta, bem como a interpretação 

dos resultados através da codificação axial, que possibilitaram, respectivamente, a 

identificação dos códigos preliminares e das categorias conceituais. Os resultados dessa 
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investigação mostram que tanto os professores quanto os artesões, participantes dessa 

pesquisa, valorizam e respeitam o saber/fazer local relacionado com a arte da tapeçaria, 

na confecção de tapetes de sisal, pois se conscientizaram sobre a relevância das próprias 

vivências e experiências cotidianas, que possibilitaram a compreensão da conexão entre 

o conhecimento ético (escolar) e o êmico (tapeçaria) no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Essa abordagem se desenvolveu através da análise de uma 

ação pedagógica dialógica pelos professores participantes, que contribuiu para o 

desenvolvimento do processo de matematização das situações-problema vivenciadas no 

cotidiano dos membros da comunidade, bem como possibilitou a compreensão das 

conexões curriculares que podem ser realizadas dentro e fora da própria das escolas e da 

própria matemática com a elaboração de etnomodelos. Finalizando essa pesquisa, 

elaborou-se um produto educacional, no formato de um caderno de sugestões, que além 

de propor a utilização de atividades pedagógicas para os professores também buscou 

apresentar a possibilidade da utilização de práticas cotidianas, desenvolvidas pelos 

membros de um determinado grupo cultural (cultura da arte em tapeçaria de sisal), no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da Etnomodelagem. 

 

Palavras-chave: Comunidade Local, Etnomatemática, Etnomodelagem, Modelagem 

Matemática, Tapeçaria, Teoria Fundamentada nos Dados. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is research for a Professional Master’s Degree in Mathematics 

Education, from the Universidade Federal de Ouro Preto, whose main objective was to 

conduct an investigation in ethnomodelling based on the art of sisal tapestry developed 

in the local community of Cachoeira do Brumado, part of the municipality of Mariana, in 

Minas Gerais. This study aims to translate local mathematical practices through the 

proposition of a pedagogical action for the development of mathematical and geometric 

contents for students of the 7th year of Middle School, from the perspective of 

mathematics teachers. Then, a pedagogical action based on ethnomodelling was 

developed that addressed mathematical practices related to the school context, such as, 

for example, the recognition of different types of polygons, angles, lines, symmetry, 

reflection, rotation, and translation, in addition to working with the units of measurement 

related mainly to length, perimeter, area, volume, capacity, ratio, and proportion. This 

particular pedagogical action provided a differentiated educational opportunity for 

participating teachers. In this study the researcher used the local (emic) mathematical 

knowledge and practices of the community of artisans of sisal rugs in connection with 

global (etic) school mathematical knowledge for the elaboration of mathematical 

activities that dialogue with the teaching and learning process in mathematics. In this 

sense, the problem statement of this study was defined by the research question: How can 

ethnomodelling contribute to the proposition of a pedagogical action, to the development 

of mathematical and geometric contents, based on the art of tapestry of a local 

community, from the perspective of mathematics teachers of 7th year Middle School? To 

support this research, the theoretical bases of ethnomathematics, mathematical modelling, 

and ethnomodelling were used. Data collection was carried out through two 

questionnaires, an initial and a final one, three blocks of activities, a focus group, notes 

in the teacher-researcher's field diary, and two semi-structured interviews. This research 

had a qualitative approach by using the methodological design adapted from the 

Grounded Theory, which allowed the analysis of data collected through open coding, as 

well as the interpretation of results through axial coding, which enabled, respectively, the 

identification of preliminary codes and conceptual categories. The results of this 

investigation show that both teachers and artisans, participants in this research, value and 

respect local know-how related to the art of tapestry, in the making of sisal rugs, as they 



11 

 

 

became aware of the relevance of their own experiences, which made it possible to 

understand the connection between etic (school) and emic (tapestry) knowledge in the 

teaching and learning process in mathematics. This approach was developed through the 

analysis of a dialogical pedagogical action by the participating teachers, which 

contributed to the development of the process of mathematization of problem and 

situations experienced in the daily lives of community members, as well as made it 

possible to understand the curricular connections that can be conducted within and outside 

of schools and mathematics itself with the elaboration of ethnomodels. At the end of this 

research, an educational product was elaborated, in the form of a suggestion book, which, 

in addition to proposing the use of pedagogical activities for teachers, also seeks to present 

the possibility of using everyday practices, developed by the members of a certain cultural 

group (culture of art in sisal tapestry), in the teaching and learning process in mathematics 

through ethnomodelling. 

 

Keywords: Local Community, Ethnomathematics, Etnomodelling, Mathematical 

Modelling, Tapestry, Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À ETNOMODELAGEM 

Em 2009, o professor-pesquisador1 completou a sua formação na Educação Básica 

na Escola Municipal Aníbal de Freitas, localizada no distrito de Cachoeira do Brumado, 

pertencente à cidade de Mariana, em Minas Gerais. No início de 2014, esse profissional 

iniciou o Curso de Licenciatura Matemática, a Universidade Federal de Ouro Preto, na 

modalidade a Distância, concluindo-o no findar de 2018 e recebendo a sua diplomação 

no início de 2019. 

Contudo, tendo iniciado o terceiro semestre do Curso, o professor-pesquisador 

providenciou, junto à Secretaria Regional de Ensino, da cidade de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, a licença para lecionar Matemática em escolas estaduais, sem a formação 

completa, que vigorou por um ano. Dessa maneira, a partir do segundo trimestre de 2015, 

esse profissional iniciou a sua carreira como professor de matemática para a Educação 

Básica, para os 6º e 7º anos do Ensino Fundamental e para o 1º ano do Ensino Médio, na 

cidade de Mariana. 

Esse profissional também lecionou em outras três escolas nos anos seguintes, 

perfazendo a atuação profissional em todos os anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino. Mediante o progresso em sua formação 

docente, o professor-pesquisador ampliou os seus conhecimentos sobre o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática por meio da Modelagem, da Etnomatemática e da 

junção de ambas as áreas, com o surgimento da Etnomodelagem. 

Desse modo, com os estudos e as práticas desenvolvidas durante a formação 

docente por meio de disciplinas como, por exemplo, Seminário I – Modelagem 

Matemática, Prática de Ensino IV - História da Matemática e Prática de ensino V – 

Pesquisa em Educação Matemática, além dos estágios supervisionados, o professor-

pesquisador pode conhecer na teoria e na prática a relevância do ensino aprendizado da 

 

 
1Para Lima (2007), o professor-pesquisador é aquele que, desde sua formação, deve estar relacionado ao 

contexto e às práticas pedagógicas e de ensino, então, a ação reflexiva sobre a prática docente e a 

importância da utilização da pesquisa terá um sentido e significado. Similarmente, Garcia (2009) afirma 

que o professor-pesquisador é aquele que busca questões relativas à sua prática com o objetivo de 

aperfeiçoá-las. 
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Matemática que é realizado por meio da aplicação da Modelagem, da Etnomatemática e 

da Etnomodelagem. 

A partir de então, esse profissional descobriu algumas formas de lecionar os 

conteúdos matemáticos, que foram eficientes e atrativas, como, por exemplo, a realização 

de jogos lúdicos e de oficinas de Matemática. Por exemplo, os jogos engajam os alunos 

em práticas pedagógicas motivadoras e desafiadoras porque possibilitam que os alunos 

compitam com os seus adversários no desafio de tarefas estrategicamente interessantes 

(ZASLAVSKY, 1996). 

Durante o período em que, paralelamente, lecionava e prosseguia os seus estudos, 

o professor-pesquisador observava a necessidade de possuir um domínio da arte de 

ensinar, bem como desenvolver o seu conhecimento matemático, a fim de modificar a sua 

prática docente para melhor auxiliar os seus alunos no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática, pois a: 

(...) educação como uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento 

individual e coletivo gerada por esses mesmos grupos culturais, com a 

finalidade de se manterem como tal e de avançarem na satisfação de 

necessidades de sobrevivência e de transcendência (D’AMBROSIO, 

1998, p. 8). 

 

No entanto, um fato que atraiu a atenção do professor-pesquisador, em seu 

trabalho escolar cotidiano como docente, estava relacionado com a desmotivação dos 

alunos para o aprendizado, acarretando as reprovações, as notas baixas e a sua desistência 

de frequentar a Educação Básica. Nesse sentido, Gino (2018), destaca que: 

Apesar de ainda termos muito o que progredir no acesso e permanência 

na educação básica no Brasil, hoje o aprendizado é o maior desafio da 

escola pública brasileira. É uma tragédia brasileira, o aluno concluir sua 

escolaridade sem o domínio de habilidades mínimas para o exercício da 

cidadania e o ingresso no mundo do trabalho, conforme preconiza a 

LDB de 1996 (p. 1). 

 

Conforme esse ponto de vista, Knüppe (2006) destaca que a “desmotivação gera 

graves consequências como a repetência e a evasão escolar” (p. 282). Nesse sentido, Pozo 

(2002) afirma que “na aprendizagem, é preciso procurar sempre um motivo” (p. 138), 

contudo, de acordo com Knüppe (2006), os alunos estão desmotivados, pois a escola é 

cansativa e desgastante. 

Com relação às notas baixas, Fita (1999) argumenta que o baixo rendimento dos 

alunos pode estar associado a uma interpretação inadequada das informações 

disponibilizadas na escola, inibindo que aprendam a pensar e a raciocinar logicamente. 
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No entanto, para Huertas (2001), a motivação pode ser considerada como um caminho 

para a melhoria do rendimento escolar dos alunos. 

Por conseguinte, o professor-pesquisador observou que se depara, em seu 

cotidiano escolar, com jovens, adolescentes e crianças que não se interessam pela 

Matemática ou que tinham grande dificuldade nessa disciplina, estando, assim, 

desmotivados e desinteressados para aprenderem os seus conteúdos. De acordo com 

Almeida (2011), os alunos alegam que as aulas de Matemática são chatas e que têm 

dificuldades com essa disciplina, por isso não gostam de estudar. 

Nesse direcionamento, Sanchez (2004) destaca que as dificuldades dos alunos 

com relação à Matemática estão relacionadas com as: 

Dificuldades relativas a própria complexidade da matemática, como seu 

alto nível de abstração e generalização, a complexidade dos conceitos e 

algoritmos. A hierarquização dos conceitos matemáticos, o que implica 

ir assentando todos os passos antes de continuar, o que nem sempre é 

possível para muitos alunos; a natureza lógica e exata de seus processos, 

algo que fascinava os pitagóricos, dada sua harmonia e sua 

“necessidade”, mas que se torna muito difícil pra certos alunos; a 

linguagem e a terminologia utilizadas, que são precisas, que exigem 

uma captação (nem sempre alcançada por certos alunos), não só do 

significado, como da ordem e da estrutura em que se desenvolve (p. 

174). 

 

Em concordância com essa asserção, a vivência da prática docente do professor-

pesquisador em sala de aula mostrou que, no decorrer de sua atividade escolar cotidiana, 

os alunos estão desinteressados pelo aprendizado da Matemática, pois possuem 

dificuldades de aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina. Por exemplo, Almeida 

(2011) argumenta que o: 

(...) insucesso nesta disciplina é uma realidade incontornável. 

Reconhece-se não só pelos maus resultados dos alunos em testes e 

exames, mas muito especialmente pela sua generalizada dificuldade na 

resolução de problemas, no raciocínio matemático, às vezes nas tarefas 

mais simples e, sobretudo, no seu desinteresse crescente em relação à 

Matemática. O insucesso não só existe como tende a agravar-se (p. 24-

25). 

 

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), de 

Matemática, ressaltam que: 

Além dos índices que indicam o baixo desempenho dos alunos na área 

de Matemática em testes de rendimento, também são muitas as 

evidências que mostram que ela funciona como filtro para selecionar 

alunos que concluem, ou não, o ensino fundamental. Frequentemente, 

a Matemática tem sido apontada como disciplina que contribui 

significativamente para elevação das taxas de retenção (p. 21). 
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De acordo com Pozo (2002), é importante enfatizar que esse desinteresse dos 

alunos está relacionado com a sua motivação ou desmotivação, pois “normalmente, não 

é que [os alunos] não estejam motivados, que não se movam em absoluto, mas sim que 

se movem para coisas diferentes e em direções diferentes das que pretendem seus 

professores” (p. 139). 

Nesse direcionamento, Torre (1999) ressalta que a “motivação escolar é algo 

complexo, processual e contextual, mas alguma coisa se pode fazer para que os alunos 

recuperem ou mantenham seu interesse em aprender” (p. 9). 

Esse contexto possibilitou que o professor-pesquisador procurasse formas 

diferenciadas para conquistar os alunos para o aprendizado com a utilização de ações 

pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

realização de jogos lúdicos e oficinas de Matemática, além de situações-problema que 

envolvem as práticas cotidianas, pois o:  

(...) cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. 

A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, 

quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de 

algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais 

que são próprios à sua cultura (D’AMBROSIO, 2011, p. 22). 

 

Assim, o professor-pesquisador iniciou o seu planejamento com o objetivo de 

obter uma proposta de estudo que englobasse o pensamento cultural, o cotidiano e o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, atentando para as experiências 

vivenciadas pelos alunos em suas próprias comunidades. 

Desse modo, as comunidades urbana, rural e do campo, bem como quilombolas, 

que estão localizadas nas proximidades da escola, influenciou positivamente a atuação 

desse professor-pesquisador em intervenções e ações pedagógicas em sala de aula, haja 

vista que estavam relacionadas com as vivências experienciadas pelos alunos em seu 

próprio contexto sociocultural. 

As diversas descobertas que ainda podem e devem surgir nas pesquisas em 

Educação Matemática possibilitam a atuação de investigadores dessa área do 

conhecimento científico no desenvolvimento de pesquisas que propiciam a evolução 

humana, podendo contribuir com os estudos e as análises para esse campo de pesquisa, é 

uma oportunidade importante para que o professor-pesquisador desenvolver a sua 

pesquisa. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1998) afirma que a Educação Matemática está 

relacionada como campo científico de produção do conhecimento relativo ao processo de 
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apropriação do conhecimento matemático por meio de uma prática pedagógica que 

possibilita aos alunos a construção desse saber. 

Desse modo, o professor-pesquisador pretende investigar o processo de 

Etnomodelagem como a arte de traduzir práticas matemáticas locais relacionadas com a 

tapeçaria que é desenvolvida em uma comunidade rural localizada na cidade de Mariana, 

em Minas Gerais. 

É importante destacar que essa abordagem visou a elaboração de etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos, que foram abordados com professores de Matemática do 

Ensino Fundamental de uma escola pública estadual localizada numa comunidade vizinha 

de Mariana. 

O principal objetivo dessa abordagem se relacionou com a atuação desses 

professores no desenvolvimento de uma ação pedagógica em Etnomodelagem para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos2 para alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental. 

Para atingir esse objetivo, o professor-pesquisador se motivou em cursar o 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, ofertada pelo Departamento de 

Educação Matemática (DEEMA), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para 

que pudesse aprimorar os seus estudos, auxiliando-o no desenvolvimento dessa pesquisa. 

Assim, essa pesquisa se iniciou com o levantamento do referencial teórico que 

tem como objetivo fundamentar a obtenção de uma resposta para a questão de 

investigação dessa pesquisa. O objetivo dessa pesquisa bibliográfica é auxiliar o 

professor-pesquisador no entendimento da problemática desse estudo. 

Essa busca por trabalhos, artigos, dissertações e teses foi realizada no Banco de 

Teses da CAPES, tendo como finalidade encontrar estudos teóricos e empíricos que 

conectassem ou apresentassem análises dentro do estudo com o artesanato em tapeçaria 

e a Etnomodelagem, permitindo agregar fontes e bases confiáveis para o desenvolvimento 

da pesquisa que se desenvolve. 

 

 
2 Apesar de que a Geometria seja um ramo da Matemática, o professor pesquisador optou por utilizar o 

termo conhecimento geométrico em conjunção com o termo conhecimento matemático com o objetivo de 

enfatizar os conteúdos relacionados com o conhecimento geométrico que se apresentam com mais destaque 

na arte da tapeçaria, principalmente, com relação à confecção de tapetes de sisal. 
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Nesse sentido, ressalta-se que nenhum trabalho foi encontrado por meio da busca 

de 3 (três) palavras-chave: Etnomodelagem AND3 artesanato, Etnomodelagem AND 

tapeçaria, Arte AND Etnomodelagem, contudo, nenhuma pesquisa encontrada tinha 

coerência com a problemática adotada nesse estudo. 

Desse modo, o professor-pesquisador também pesquisou artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, que contribuíram 

para a definição das principais fundamentações teóricas e metodológicas utilizadas na 

condução dessa pesquisa. 

Esse contexto possibilitou que o professor-pesquisador elaborasse a seguinte 

questão de investigação: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade 

local, na perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o principal objetivo desse estudo é 

conduzir uma investigação em Etnomodelagem com base na arte da tapeçaria 

desenvolvida em uma comunidade local, objetivando a tradução de práticas matemáticas 

locais por meio da proposição de uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na 

perspectiva de professores de Matemática. 

É importante ressaltar que os objetivos específicos deste estudo são: 

a) Elaborar atividades curriculares fundamentadas nas práticas cotidianas de 

uma comunidade de artesãos de tapete de sisal, visando mostrar como os 

conhecimentos matemáticos e geométricos podem ser influenciados pelas 

ações realizadas nas atividades diárias, na perspectiva de professores de 

Matemática de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
3 A busca avançada no Portal da CAPES pode ser realizada utilizado os seguintes filtros: Pesquisa Por, 

Com Este Título, Com Este Autor, Com Este ISSN/ISBN ou DOI, Mas não Procurar. Também podem ser 

utilizados os filtros: Procurar Entre, Tipo de Publicação e Assunto. Para realizar a busca você deve seguir 

as seguintes instruções: a) introduza um ou mais critérios de pesquisa abaixo, b) booleano AND, OR e NOT 

são suportados (por exemplo, Pitt AND inundações), c) use aspas ("") para encontrar uma frase exata (ex: 

"fragmentação morta") e d) Use asteriscos para combinar palavras parciais em campos (por exemplo, atkins 

*) (UNIUBE, 2014). 
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b) Identificar quais são as possíveis contribuições da Etnomodelagem nas 

práticas escolares relacionadas com a confecção de tapetes de sisal, de acordo 

com a perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental por meio da proposição de uma ação pedagógica para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos. 

Então, a temática proposta nesse estudo justifica-se pelo fato de que a Educação 

Matemática está repleta de ideias, procedimentos, técnicas e estratégias gerais que podem 

ser utilizadas no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática, 

de uma maneira atraente e com significado, pois esse procedimento metodológico: 

(...) permite que se compreenda a Matemática, modo pelo qual ela é 

construída, os significados da Matemática no mundo. Com isso ela 

presta serviço à Educação e à Matemática. À Matemática por ajudá-la 

a compreender-se. À Educação, por auxiliar a ação político-pedagógica 

(BICUDO, 1993, p. 22). 

 

Por conseguinte, é de grande valia a descoberta dos fatores e características que 

determinam o modo de atuação dos professores na utilização da Modelagem, da 

Etnomatemática e da Etnomodelagem na ação pedagógica desenvolvida pelos 

professores, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de um processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática que seja inovador, atrativo, útil e eficiente para todos os 

tipos de alunos e escolas. 

Nesse sentido, nesse estudo, o professor-pesquisador buscou propor uma 

metodologia diferenciada para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática sob 

a perspectiva da produção artesanal em tapetes de sisal de uma comunidade da cidade de 

Mariana, em Minas Gerais, com relação à abordagem dialógica da Etnomodelagem. 

Assim, essa pesquisa está fundamentada na conexão da perspectiva Etnomatemática com 

os aspectos culturais da Modelagem, que estão enraizados nos pressupostos da 

Etnomodelagem. 

Desse modo, o professor-pesquisador investigou quais são as possíveis 

contribuições que a Etnomatemática e a Modelagem por meio da abordagem dialógica da 

Etnomodelagem podem desempenhar no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática com relação à confecção de tapetes de sisal pelos membros de uma 

comunidade local. 

Com a condução dessa pesquisa, o professor-pesquisador investigou a proposição 

de uma ação pedagógica que está baseada nas atividades de tapeçaria, como os 

professores de Matemática de uma escola pública estadual podem reconhecer, valorizar 
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e entender as ideias e os procedimentos matemáticos e geométricos presentes nessa 

prática. 

Essa ação pedagógica está relacionada, em especial, com às práticas matemáticas 

e geométricas relacionadas com o contexto escolar, como, por exemplo, o 

reconhecimento dos diferentes tipos de polígonos, ângulos, retas, simetria, reflexão, 

rotação e translação além de trabalhar com as unidades de medidas (de comprimento, de 

área, de volume, de capacidade, de massa, de tempo e tempo mistas), razão e proporção, 

por meio da Etnomodelagem. 

Nesse direcionamento, os conteúdos matemáticos e geométricos do 7º ano do 

Ensino Fundamental que compõem essa ação pedagógica da Etnomodelagem estão 

relacionados com as recomendações4 da Base Nacional Comum Curricular BNCC 

(BRASIL, 2018), que se trata de um: 

(...) documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação - PNE (p. 7). 

 

Destaca-se que a temática proposta nesse estudo possibilitou que o professor-

pesquisador compreendesse a necessidade de buscar os dados e as informações 

necessárias para o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática que visa contribuir para a elaboração de práticas docentes vinculadas às 

propostas pedagógicas inovadoras. 

O desenvolvimento desse estudo mostrou a possibilidade da elaboração de 

atividades curriculares fundamentadas nas atividades cotidianas por meio da realização 

de um estudo que revelou como o conhecimento matemático pode ser influenciado pelas 

atividades realizadas no cotidiano5. 

 

 
4Essas recomendações estão relacionadas com: a) a contextualização dos conteúdos dos componentes 

curriculares por meio da identificação de estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, 

conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens 

estão situadas e b) a seleção e a aplicação de metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para 

trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, de suas famílias e cultura de origem, de suas 

comunidades e de seus grupos de socialização (BRASIL, 2018). 
5Para David, Moreira, Plínio e Tomaz (2013) a Matemática do cotidiano é vista como um conjunto de 

ideias, saberes e práticas (frequentemente, mas nem sempre, com um correspondente na matemática 

escolar) utilizadas em situações do cotidiano (dia a dia, trabalho, etc.) fora da escola. 
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Consequentemente, existe a necessidade de reafirmar a importância do 

desenvolvimento do saber/fazer matemático local, bem como a efetivação da ação 

pedagógica da Etnomodelagem em salas de aula. Assim, esse estudo visa apresentar de 

modo interativo as possibilidades de aproximação dos alunos com a linguagem 

matemática local e escolar, bem como a sua utilização na resolução de problemas 

cotidianos. 

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas nessa pesquisa foram relevantes para 

que os professores de Matemática, participantes desse estudo, compreendessem a relação 

existente entre os diversos conteúdos estudados no currículo matemático escolar. 

Essas atividades também foram necessárias para verificar se os conteúdos 

matemáticos e geométricos possuem noções e conceitos que podem ser aplicáveis nas 

tarefas diárias realizadas no cotidiano, como, por exemplo, na confecção de tapetes de 

sisal. É importante ressaltar que essa investigação é uma proposta desafiadora e 

diferenciada que busca: 

(...) contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, 

identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, 

exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na 

realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas, 

(...) conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar 

e engajar os alunos nas aprendizagens (BRASIL, 2018, p. 12). 

 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) afirmam que as pesquisas realizadas na área 

de Educação Matemática indicam que os conteúdos matemáticos e geométricos ensinados 

nas escolas, bem como a maneira como a Matemática e a Geometria são ensinadas, não 

acompanharam as evoluções culturais, sociais e tecnológicas que almejam a sociedade 

atual. 

Por conseguinte, a condução desse estudo também se justifica pela elaboração de 

uma ação pedagógica que seja contextualizada e que tenha significado para os alunos, 

bem como que atenda às novas demandas do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, motivando-os a aprender a aprender, para que os professores de Matemática 

possam auxiliá-los em sua transformação como cidadãos atuantes na sociedade. 

Finalizando a parte introdutória desse estudo, esse relatório de dissertação está 

organizado em 5 (cinco) capítulos conforme descritos a seguir. 

O Capítulo 1 apresenta um estudo da revisão de literatura referente à essa pesquisa 

que auxiliou o professor-pesquisador no aprofundamento das principais teorias que 
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fundamentaram esse estudo como o Programa Etnomatemática, a Modelagem 

Matemática e a Etnomodelagem. 

O Capítulo 2 apresenta uma descrição das etapas metodológicas que o professor-

pesquisador utilizou no desenvolvimento e na condução dessa pesquisa, descrevendo 

como foram utilizados os instrumentos metodológicos necessários para a coleta e para a 

análise dos dados, bem como para a interpretação dos resultados, que foram 

fundamentados em uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. 

O Capítulo 3 apresenta os resultados da análise dos dados qualitativos que foram 

coletados por meio das entrevistas semiestruturadas, de dois questionários (um inicial e 

um final), dos blocos de atividades, do diário de campo do professor-pesquisador e do 

grupo focal. Esses dados foram analisados no decorrer da pesquisa de acordo com o 

referencial teórico proposto e com os procedimentos metodológicos que foram adaptados 

da Teoria Fundamentada nos Dados. 

O Capítulo 4 apresenta a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo de 

acordo os pressupostos metodológicos da adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, 

cujo objetivo estava relacionado com a determinação de uma resposta para a problemática 

desse estudo por meio da realização das codificações aberta e axial, que possibilitaram a 

descrição e a interpretação dos resultados desse estudo através da elaboração das 

categorias conceituais que emergiram durante o processo analítico dessa pesquisa. 

O Capítulo 5 apresenta uma possível resposta para a questão de investigação desse 

estudo, cuja problemática está relacionada em compreender como a Etnomodelagem pode 

contribuir para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos por meio da 

elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, na arte da tapeçaria, em uma 

comunidade local, de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva de 

professores de Matemática. 

Continuando com essa organização estrutural, as Considerações Finais foram 

elaboradas de acordo com os resultados provenientes do desenvolvimento desse estudo 

pelo professor-pesquisador em todas as fases da condução de seu trabalho de campo. 

Ressalta-se que as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também 

são parte integrante da estrutura dessa dissertação. 

Como resultado desse estudo, um produto educacional foi elaborado, em formato 

de um caderno de sugestões, que visa compartilhar com os professores de Matemática e 

com os educadores a possibilidade da utilização da Etnomodelagem no desenvolvimento 
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de conteúdos matemáticos e geométricos por meio da elaboração de etnomodelos êmicos, 

éticos e dialógicos na perspectiva de professores de Matemática. 

A elaboração desse produto educacional foi baseada nos blocos de atividades 

desenvolvidos durante a condução do trabalho de campo dessa pesquisa, que está 

disponibilizado na página do Mestrado em Educação Matemática, da UFOP, para facilitar 

a sua distribuição para os interessados nessa temática e a sua utilização nos Ensinos 

Fundamental, Médio e Técnico, bem como para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE A ETNOMODELAGEM 

 

O principal objetivo desse capítulo é proporcionar uma revisão de literatura para 

fundamentar teoricamente a temática desenvolvida para esse estudo. Com essa revisão 

pretende-se apresentar as principais fundamentações teóricas que estão sendo discutidas 

nas pesquisas relacionadas com a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a 

Etnomodelagem. Assim, o principal foco dessa revisão de literatura está fundamentado 

nos seguintes tópicos: 

1) Noções Culturais e Históricas na Arte Têxtil e da Tapeçaria 

• Um Breve Histórico da Arte Têxtil e da Tapeçaria Internacional 

• Um Breve Histórico da Arte Têxtil e da Tapeçaria Brasileira 

• Um Breve Histórico da Arte da Tapeçaria em Cachoeira do Brumado 

2) Conhecimentos Matemáticos e Geométricos na Arte da Tapeçaria 

3) Etnomatemática 

4) Modelagem Matemática numa Perspectiva Social e Cultural 

5) Etnomodelagem 

Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos, 

que está relacionada com a revisão de literatura associada com a problemática 

desenvolvida para esse estudo. 

 

1.1 Noções Culturais e Históricas na Arte Têxtil e da Tapeçaria 

 

Para Rosa (2010), a cultura está presente na humanidade desde o seu início, sendo 

parte integrante do passado, do presente e do futuro dos membros de grupos culturais 

distintos. Assim, a cultura possibilita a conservação, o aperfeiçoamento e a manutenção 

das ideias, dos procedimentos, dos comportamentos e das práticas que foram 

desenvolvidas no decorrer da história. 

Por conseguinte, o respeito, o reconhecimento e a valorização dessa herança 

cultural são importantes ações pedagógicas a serem empregadas em salas de aula de 

Matemática. Nesse sentido, Rosa e Orey (2008) afirmam que essa perspectiva oferece 

uma importante oportunidade para os professores, educadores e pesquisadores 

vincularem os eventos e os fenômenos enfrentados no cotidiano e as atividades praticadas 
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na vida diária com a confecção e o desenvolvimento de artefatos no contexto da 

etnomatemática, da história, da sociedade e da cultura. 

Nesse contexto, os artefatos culturais são objetos de observação, itens materiais e 

tecnologias, que foram criados e desenvolvidos por membros de grupos culturais distintos 

(ROSA, 2010). Esses artefatos atendem às necessidades básicas desses membros e 

propiciam o desenvolvimento da arquitetura, da recreação e do entretenimento; como, por 

exemplo, os edifícios, os recursos tecnológicos, os meios de transporte, os instrumentos 

musicais e outras ferramentas que possibilitam o desenvolvimento das atividades diárias 

(D’AMBROSIO, 2007). 

De acordo com Huxley (1955), os artefatos culturais possibilitam que os membros 

de grupos culturais distintos tenham acesso à alimentação, vestimentas, abrigos, defesa, 

transporte e diversão. Desse modo, esses artefatos podem ser considerados como objetos 

materiais utilizados por esses membros para atender as necessidades diárias de 

sobrevivência e transcendência. 

Os artefatos culturais são objetos criados pelos membros de grupos culturais 

distintos que, inerentemente, fornecem dicas culturais e informações sobre a cultura de 

seus criadores e usuários (D’AMBROSIO, 1993). Assim, compreendendo a cultura como 

um conjunto de padrões de costumes, comportamentos e atividades cotidianas, científicas 

e matemáticas desenvolvidas pelos membros de um determinado grupo cultural, Rosa e 

Orey (2017a) argumentam que a: 

(...) cultura inclui os aspectos considerados culturalmente tangíveis, 

como, por exemplo, a culinária, os feriados, os vestuários, os trajes 

típicos e as expressões artísticas, bem como outras manifestações 

menos tangíveis, como os estilos de comunicação, as atitudes, os 

valores, a moral, a ética e as relações familiares (p. 19). 

 

É importante ressaltar que, nesse estudo, concebe-se o artesanato de tapeçaria em 

sisal como um artefato cultural que está vinculado a uma arte intrínseca aos membros da 

cultura que o desenvolveu. Nesse direcionamento, Rosa (2010) afirma que os artefatos 

culturais possibilitam a expansão do entendimento de contextos distintos por meio da 

tradução das maneiras que esses membros lidam com os ambientes natural, social, 

cultural, político e econômico. 

Por exemplo, Garcez e Makowiecky (2020) afirmam que a trajetória da tapeçaria 

está vinculada ao desenvolvimento das culturas e, por milhares de anos, a confecção de 

tapetes esteve em produção, pois os egípcios, os incas, os povos da Grécia antiga, os 
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medievais franceses e outras importantes civilizações utilizaram esse tipo de artesanato 

em suas manifestações culturais. 

Conforme esse contexto, Florisoone (1978) afirma que o termo tapeçaria se refere 

aos tecidos estofados, forrados ou bordados, confeccionados originalmente à mão, que 

tem o objetivo de revestir as paredes, os assoalhos e os móveis. Assim, a tapeçaria pode 

ser definida como um tecido grosso em que os fios de trama coloridos são tecidos em fios 

de urdidura fixos, que visam a formação de figuras ou desenhos.  

O termo tapeçaria foi utilizada pela primeira vez, em inglês, em 1467, derivando 

da antiga palava francesa tapisser, que significa cobrir uma determinada área com um 

tecido pesado, que se derivou da palavra de origem latina tapetium, sendo a latinização 

do termo grego τάπης (tapēs, tapētos ou tapeja) que significa carpete ou tapete (HARPER, 

2000). 

Conforme proposto por Florisoone (1978), uma tapeçaria é composta por uma 

trama de base, a urdidura, através da qual são passadas as diferentes linhas coloridas da 

trama, que formam um padrão decorativo. A urdidura é coberta completamente pelos fios 

de trama, que são passados pela sua largura, primeiro em uma direção e depois na outra 

dentro dos limites das diferentes zonas de cor. 

 

1.1.1. Um Breve Histórico da Arte Têxtil e da Tapeçaria Internacional 

 

Desde o início da humanidade, a arte da tapeçaria foi passada de geração a 

geração, contando histórias, resguardando a cultura de povos e trazendo a decoração 

visual e sensorial para as moradias, além de se estender por tempos como artefato 

importante nas trocas comerciais. Consequentemente, a tapeçaria é uma das maneiras 

mais antigas de tecer os tecidos (FLORISOONE, 1978). 

Um dos primeiros registros escritos sobre os tecidos aparecem no texto bíblico 

Êxodo, capítulo 26, ao mencionar que: E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino 

torcido, e azul, e púrpura, e carmesim; com querubins as farás de obra esmerada, assim, 

e é razoável supor que os tecidos referidos eram do tipo tapeçaria (TAPESTRIES 

DIRECT, 2020). 

https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1b
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Há cerca de 5000 anos, as pinturas encontradas em tumbas egípcias mostram 

tecelões trabalhando em teares6 de tapeçaria. As escavações e pesquisas realizadas por 

arqueólogos e historiadores provaram que o processo de tecelagem de tapeçaria também 

era conhecido e praticado pelos hebreus, gregos, romanos, chineses e incas, entre outros 

povos antigos (FLORISOONE, 1978). 

Por exemplo, as ilustrações de vasos pelos gregos que datam de, 

aproximadamente, 2500 anos atrás mostram mulheres tecelãs trabalhando em teares. 

Evidências de pisos de azulejos e mosaicos também sugerem que suas obras de arte eram 

tapeçarias e tapetes eram utilizadas para adornar os pisos (TAPESTRIES DIRECT, 

2020). 

Na antiguidade, os gregos consideravam a tapeçaria um aspecto importante da 

decoração de interiores de casas e edifícios cívicos. Há indícios de que as paredes do 

Parthenon também eram cobertas por tapeçarias. Nessa época, os romanos também 

valorizavam a tapeçaria e, embora não tecessem os tapetes, há evidências de que 

importavam tapeçarias do Egito, da Pérsia, da Babilônia e da Índia (TAPESTRIES 

DIRECT, 2020). 

No entanto, para Florisoone (1978), a utilização de tapeçarias desapareceu no 

Ocidente, sendo reintroduzida somente no século VIII, quando os mouros se 

estabeleceram na Espanha. Em seguida, essa indústria também se instalou na França 

(TAPESTRIES DIRECT, 2020). Contudo, as tapeçarias somente começaram a ser 

produzidas na Europa, de uma maneira produtiva, a partir século XI. Por exemplo, a 

Alemanha, especialmente, a região da Saxônia, foi um centro de tapeçarias durante esse 

período. Exemplos de tapeçarias são preservados na Catedral de Halberstadt. 

Dos séculos XII a XIII, a tecelagem era praticada na França e na Bélgica, com 

centros de produção estabelecidos em Paris e Arras na França e Tournai e Bruxelas na 

Bélgica. A indústria de tapeçaria parisiense atingiu seu auge durante o século XIV devido 

ao patrocínio real de Carlos V da França. Em meados do século XV, Tournai substituiu 

Arras como um centro de patrocínio e divulgação da tapeçaria na Europa 

(FLORISOONE, 1978). 

 

 
6Atualmente, os teares modernos e mecanizados utilizam as mesmas técnicas empregadas nos séculos 

passados, produzindo reproduções de tapeçarias tradicionais (TAPESTRIES DIRECT, 2020). 

 

https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
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A partir do início do século XII, a tapeçaria atingiu uma nova etapa na Europa. A 

primeira onda de produção ocorreu na Alemanha e na Suíça. Com o decorrer do tempo, 

esse tipo de artesanato se expandiu para a Holanda, sendo que as ferramentas básicas para 

a confecção dos tapetes permaneceram praticamente as mesmas. É importante ressaltar 

que, nos tempos medievais, as tapeçarias eram uma das maneiras mais importantes de 

expressão artística, sendo encomendadas, principalmente, para representar cenas 

religiosas (TAPESTRIES DIRECT, 2020). 

Nesse contexto, destaca-se que, a partir do século XIV, a igreja católica 

reconheceu o valor da tapeçaria considerando-a como um instrumento para contar a 

história de Cristo e para ilustrar os textos bíblicos. O mais antigo conjunto de tapetes que 

existe atualmente é denominado de: Apocalipse de São João, composto por seis tapeçarias 

de parede, totalizando 143,5 metros de comprimento, que foram tecidos, em Paris, de 

1375 a 1379 (GARCEZ; MAKOWIECKY, 2020). 

No final do século XIV, oficinas individuais de tapeçaria surgiram em várias 

partes da Europa, especialmente na França e em Flandres. Essas oficinas produziram uma 

abundância de cenas pastorais e tapeçarias que retratavam paisagens com riachos e 

cachoeiras, enfatizando árvores, folhagens e a fauna (TAPESTRIES DIRECT, 2020). 

A partir do século XVI, Flandres tornou-se a principal área de tecelagem de 

tapeçaria da Europa, sendo que a Antuérpia funcionou como principal mercado europeu 

de tapeçaria. Contudo, durante esse século, as guerras entre a França e a Espanha 

possibilitaram a imigração dos tecelões flamengos para a Grã-Bretanha, França e Itália, 

sendo que foram empregados em oficinas particulares (FLORISOONE, 1978). 

No século XVII, as tapeçarias flamengas produziam artesanatos importantes, 

mostrando os detalhes de padrões e cores incorporados em composições pictóricas, 

geralmente em escala monumental. Nesse século, Bruxelas se tornou a capital da 

produção europeia de tapeçaria com o estabelecimento de fábricas para a sua produção 

enquanto os tecelões flamengos estabeleceram oficinas em toda a Europa, sendo 

admirados pelo desenvolvimento dessa arte (FLORISOONE, 1978). 

Entretanto, em meados do século XVII, o clima político e cultural europeu afetou 

o desenvolvimento da indústria de tapeçaria. Por conseguinte, no final do século XVIII, 

os fabricantes europeus tradicionais estavam com dificuldades para continuar com a 

produção relacionada com a arte da tapeçaria enquanto as tapeçarias francesas produzidas 

nesse período eram consideradas elegantes e românticas (FLORISOONE, 1978). 

https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/pt/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michel+Florisoone&text=Michel+Florisoone&sort=relevancerank&search-alias=books
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No século XIX, houve o ressurgimento da arte de tapeçaria no estilo medieval 

para utilização doméstica e eclesiástica, havendo uma expansão de galerias de arte da 

tapeçaria na Europa. Nesse período, os tapetes Kilims e Navajo também foram tipos de 

tapeçaria valorizados pelos artesãos e compradores (TAPESTRIES DIRECT, 2020). 

Em meados do século XX, novas formas de arte de tapeçaria foram desenvolvidas 

por crianças no Centro de Arte Ramses Wissa Wassef em Harrania, Egito, e por modernos 

artistas franceses em Aubusson, na França, sob orientações do artista francês Jean 

Baptiste Lurçat (1892-1966), que ficou conhecido por seu importante papel no 

renascimento da tapeçaria contemporânea. 

Contudo, atualmente, as tapeçarias tradicionais ainda são confeccionadas na 

fábrica de Gobelins, em Paris, na França, e em outras oficinas europeias que também 

reparam e restauram tapeçarias antigas. 

 

1.1.2. Um Breve Histórico da Arte Têxtil e da Tapeçaria Brasileira 

 

De acordo com Caúrio (1985), a arte têxtil brasileira estava prioritariamente 

enraizada na cultura indígena, sendo que essa atividade desempenhou um papel 

importante na época colonial, pois os indígenas ensinaram os jesuítas a tecerem conforme 

as tradições locais. 

Porém, a cultura da tecelagem indígena estava desvinculada da sociedade 

brasileira em formação, contudo, possuía um aspecto funcional relacionada com a 

cobertura de ambientes e pisos. Ressalta-se que os jesuítas, que se empenharam em 

catequizar os povos indígenas também estavam desinteressados em registrarem o 

desenvolvimento da arte e da cultura indígena (CAÚRIO, 1985). 

É necessário destacar que, no período de colonização brasileira, os negros 

africanos provenientes dos grupos Bantus e Sudanes foram trazidos para o Brasil a partir 

do século XVI. Com esses grupos, também foi trazida a arte da tapeçaria, sendo que a 

maioria das peças artísticas e as melhores produções dessa arte, são provenientes das 

regiões oeste e central da África (CAÚRIO, 1985). 

Essa arte africana foi transmitida de geração em geração, sendo que estava sempre 

a serviço da manutenção dessa tradição. Esse fato pode explicar o alto grau de perfeição 

atingindo no caso da tapeçaria. Nesse contexto, é necessário enfatizar que os negros 



37 

 

 

africanos trazidos para o Brasil dominavam a arte da tecelagem, produzindo tecidos para 

utilização própria para a produção de sua indumentária (CAÚRIO, 1985). 

No Brasil colônia, a educação estava relacionada com a igreja. Assim, a produção 

artística daquele período era direcionada para a religião, sendo que, inicialmente os 

artefatos culturais estavam mais próximos das crenças indígenas. Para os jesuítas a arte 

deveria ter uma utilidade e ser funcional e, para atingir esses objetivos, ofereciam oficinas 

práticas, principalmente de tecelagem, para os negros e os índios. Essas oficinas visavam 

o consumo próprio e se estenderam por todo o período colonial (CAÚRIO, 1985). 

Diante desse contexto, existe a necessidade de ressaltar que, até o século XX, a 

história da tecelagem no Brasil se desenvolveu em vários estágios. A expressão têxtil 

esteve relacionada, desde o início, à confecção de tecidos úteis para a realização de 

atividades da vida cotidiana e, posteriormente, esteve vinculada à produção industrial. 

Contudo, foi somente nesse segundo período que houve uma busca por consciência 

estética na tapeçaria (CAÚRIO, 1985). 

Considerando um aspecto etnomatemático, conforme Caúrio (1985), destaca-se 

que os primeiros mestres-tecelões brasileiros foram os indígenas, pois esse ofício era 

desconhecido pelos jesuítas. No entanto, é importante enfatizar que nem todas as tribos 

indígenas brasileiras teciam e, além disso, não houve um contato intenso de outros 

indivíduos com os jesuítas, dificultando a aprendizagem dessa arte. 

Então, por essa razão foi necessária a importação de mão de obra para o 

desenvolvimento do trabalho com a tecelagem, além dos tecelões enviados por Portugal 

para o Brasil. O principal objetivo dessa ação estava relacionado com uma rápida difusão 

técnica e, também com o incremento produtivo local dessa arte (CAÚRIO, 1985). 

Para Caúrio (1985), em Portugal, o ofício de tecelão era considerado de baixa 

reputação e, consequentemente, no Brasil essa tradição também prevaleceu. Então, esse 

ofício foi percebido de maneira indigna, em virtude da invasão árabe que ocorreu na 

Península Ibérica. No entanto, devido à utilidade prática da tapeçaria, os artefatos 

culturais relacionados com essa arte, foram assimilados pelas novas culturas trazidas ao 

território brasileiro. 

No final do século XVII teve início uma fase de produção mais eficiente e de 

melhor qualidade na arte da tapeçaria, mostrando uma autonomia brasileira em relação à 

fabricação de tecidos. Essa eficiência foi adquirida pelo aprimoramento da técnica de 

tecelagem manual, com a adição do tear horizontal, dos pedais, das rocas e fusos, 
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possibilitando a formação inicial das indústrias caseiras, que também se preocupavam 

com uma produção de qualidade (CAÚRIO, 1985). 

O crescimento da indústria têxtil no território brasileiro preocupou Portugal por 

causa da diminuição das importações de tecidos da Inglaterra, pois a Metrópole havia 

assinado o Tratado de Methuen, em 1703, por meio do qual Portugal e as suas colônias 

se obrigavam a importar tecidos ingleses em troca da importação vinhos lusitanos e, 

principalmente, devido à dependência militar inglesa (CAÚRIO, 1985). 

Nesse período, a coroa portuguesa extinguiu as manufaturas brasileiras, proibindo 

o funcionamento de todas as fábricas, manufaturas ou teares de galeões, de tecidos ou 

bordados de ouro ou prata. Assim, somente alguns teares clandestinos foram preservados, 

originando a arte popular das comunidades rurais brasileiras, bem como o 

desenvolvimento de pequenas fazendas, nas quais se iniciaram o trabalho feminino da 

tecelagem (CAÚRIO, 1985). 

Contudo, foi somente a partir de um Alvará assinado por D. João VI, em 1808, 

que a tecelagem no Brasil foi oficialmente liberada. Desse modo, as manufaturas 

desativadas no século XVIII foram se reestabelecendo. Como os tecidos ingleses eram 

caros, a produção manual brasileira começou a ser uma ocupação rentável e de interesse 

feminino (CAÚRIO, 1985). 

Nessa época, as artes têxteis estavam marginalizadas das iniciativas oficiais de 

incremento das artes brasileiras ocorridas com a mudança da Família Real para o Brasil. 

Nessa ocasião, somente a engenhosidade e a imaginação populares manufaturaram 

tecidos e composições, como, por exemplo, as tapeçarias (CAÚRIO, 1985). 

De acordo com esse contexto, Pevsner (2002) afirma que, após a Revolução 

Industrial na Inglaterra, a tecelagem e a tapeçaria brasileiras estavam relacionadas com o 

trabalho braçal e automático, perdendo as principais características que as consideravam 

como artes. 

Por exemplo, as Academias de Artes7 que configuraram o ensino acadêmico 

brasileiro sob os moldes neoclássicos franceses, que foi trazido ao Brasil com vinda 

família real portuguesa, em 1808, tiveram um declínio em seu prestígio enquanto a 

 

 
7As academias são instituições destinadas à formação de artistas que desconsideravam as associações 

informais e os círculos artísticos existentes na Renascença italiana. Destaca-se que a primeira academia de 

arte propriamente dita é a Academia de Desenho de Florença, criada em 1562 pelo pintor, arquiteto e 

biógrafo italiano Giorgio Vasari. Em 1816, o Brasil recebe a Missão Artística Francesa e, assim, tem ínicio, 

em 1826, o ensino formal da arte no país (ITAÚ, 2018). 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3637/renascimento
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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situação dos artesanatos começou a se transformar. Porém, Simioni (2008) afirma que, 

mesmo com essa retomada dos métodos artesanais, não houve uma aceitação universal 

dos artesanatos e dos objetos têxteis como artes elevadas. 

Após a criação das academias, os artistas que retomassem com os bordados, a 

tecelagem e a tapeçaria como técnicas artísticas foram excluídos das galerias. Nesse 

sentido, a artista brasileira Regina Graz, pioneira do Art Decó no Brasil, é um caso do 

obscurecimento devido à escolha de materiais, pois tentou trazer o estatuto de artes às 

obras têxteis. Durante as décadas de 1960, 1970 e 1980 várias artistas se dedicaram, 

principalmente, a uma retomada política dos artesanatos, enfatizando os têxteis 

(SIMIONI, 2008). 

Atualmente, as tapeçarias conquistaram um espaço no ramo das artes, sendo que 

algumas exposições com tapeçarias estão sendo viáveis, como, por exemplo, a mostra 

denominada: A Arte da Tapeçaria – Tradição e Modernidade (A Manufatura de 

Portalegre na FIESP), que foi a primeira exposição brasileira a reunir 48 tapeçarias de 

Portalegre, do Alentejo, em Portugal. 

 

1.1.3 Um Breve Histórico da Arte da Tapeçaria em Cachoeira do Brumado 

 

O distrito de Cachoeira do Brumado, localizado a 20 quilômetros de Mariana, em 

Minas Gerais, é conhecido como a terra do artesanato pelo fato de seus habitantes 

produzirem artefatos culturais em pedra-sabão, madeira, pita e sisal8. Esse povoado 

surgiu no início do século XVIII, inicialmente com o nome de Brumado, por intermédio 

de João Pedroso, um dos primeiros descobridores de ouro em Minas Gerais, juntamente 

com João Lopes Pereira, que construiu a primeira capela do lugarejo (RESENDE, 2015). 

Esse local foi reconhecido pela Lei nº 271, de 15 de abril de 1884, como um arraial 

e, posteriormente, foi denominado de Cachoeira do Brumado, por conter uma cachoeira 

de quase 15 metros de altura, que é alimentada pelo Rio Brumado. 

 

 
8Informações disponíveis em: http://www.mariana.mg.gov.br/distritos/cachoeira-do-brumado. Acesso em 

18 de junho de 2020. 
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Por meio da Lei Provincial nº 471, Artigo 1, 3º Parágrafo9, de 1º de junho de 1850 

e, também, pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 189110, esse arraial foi reafirmado 

como um distrito da cidade de Mariana, em Minas Gerais (FERREIRA, FAIMAL, 

CORREA FILHO, 1958). 

É importante ressaltar que Mariana foi primeira capital, a primeira vila e a 

primeira cidade do estado de Minas Gerais, sendo fundada em 1696 por meio das 

expedições bandeirantes que buscavam pedras preciosas e ouro nessa região (RESENDE, 

2015). 

Com relação à tapeçaria, Tavares (2007) afirma que a estética é uma prática 

cultural, que é considerada como o alicerce da produção da arte e do design no novo 

contexto contemporâneo. Essa prática originou os denominados objetos sociais que são 

exemplificados nas cestarias, nas tapeçarias e nos artefatos culturais. A cultura brasileira 

é representada especialmente no artesanato, inclusive, por meio do trançado das fibras 

presentes na tapeçaria. 

As pesquisas e estudos concernentes às artes e às suas relações com o distrito de 

Cachoeira do Brumado se apresentam em pouquíssimas quantidades, mas a perspectiva 

dos artesãos locais é de que “apesar de ser um distrito de Mariana, o artesanato 

brumadense espera um reconhecimento próprio, como artesanato do distrito e não do 

município” (BARROS, 2013, p. 4). 

As etapas para a fabricação dos tapetes, seja com pita ou com sisal, são bem mais 

complexas do que possa aparentar. Por exemplo, a retirada da folhagem de piteiras secas, 

obtidas em mata, são batidas no rio com o auxílio de pequenos tocos de madeiras até a 

aquisição da fibra em uma cor escura natural. Com relação ao sisal, esse material é 

transportado em caminhão por mais de 1300 quilômetros, vindo do estado da Bahia, que 

é o maior produtor brasileiro dessa matéria prima (SANTOS; SILVA, 2017). 

Com fundamentação na descrição sucinta providenciada por Barros (2013) e na 

própria experiência do professor-pesquisador com esse processo, haja vista que também 

 

 
9 Essa Lei eleva o distrito de Cachoeira do Brumado como paróquia. Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais. Legislação Mineira. Norma Lei 471, de 01/06/1850. Disponível em: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=471&comp=&ano

=1850&aba=js_textoOriginal. Acesso em 02 de junho de 2020. 
10 Essa Lei contém a organização municipal e, desse modo, estabeleceu Cachoeira do Brumado como um 

distrito de Mariana, em Minas Gerais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Legislação Mineira. 

Norma: Lei 2, de 14/09/1891. Disponível: em: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=2&ano=1891&tipo=LEI. 

Acesso em 02 de junho de 2020. 
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é um artesão que produz esse produto, destaca-se que, quando o sisal chega ao distrito, 

esse material é fracionado em pequenos feixes, para a lavagem em tanques de alvenaria 

ou tambores metálicos para tingimento a quente, realizado com corantes naturais. 

Por exemplo, as sementes de urucum11 e as cascas de madeiras nativas locais ou 

corantes industriais em pó, que produzem a coloração do sisal após a ebulição da água, 

onde estão os feixes de sisal. Posteriormente, efetua-se o alinhamento, que se trata da 

passagem da trama do fitilho de nylon, entre os pregos, fixados no tear de madeira, as 

fitas de nylon decorrem as linhas e os nós de sisal, confeccionados à mão do início a 

finalização do tapete (BARROS 2013). A figura 1 mostra a confecção do tapete de sisal 

em um tear. 

 

Figura 1: Confecção do tapete de sisal em um tear 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

 
11Árvore da família das bixáceas, nativa na América tropical, que produz frutos em cápsulas armadas por 

espinhos maleáveis, que se tornam vermelhas quando amadurecem (FERREIRA, 1986). 
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Acerca dessa prática, Barros (2013) afirma que, desde o século XVIII, Cachoeira 

do Brumado trabalha com a arte em pedra-sabão, madeira e sisal, as três principais 

atividades relacionadas com o artesanato desse distrito. Assim, o interesse de seus 

habitantes pelo artesanato remonta desde a época da exploração do ouro. Então, as 

tapeceiras exaltam a natureza afirmando que “O campo tem a pita que faz a corda, a corda 

que faz o tapete e este que faz dinheiro. Dinheiro que faz a gente” (p. 4). 

Esse distrito é conhecido, portanto, pelo artesanato em pedra-sabão, sisal e 

madeira. Nessa perspectiva, os tecelões respeitam o desenho das encomendas 

previamente acordadas ou, como comumente é realizado, desenvolvem o desenho 

conforme a sua própria imaginação, obtendo um produto totalmente artesanal. 

 

1.2.     Conhecimentos Matemáticos e Geométricos na Arte da Tapeçaria 

 

Conforme os seus pressupostos pedagógicos e didáticos, a Educação tende a 

produzir desenvolvimento, inicialmente, por meio da evolução de seus aspectos éticos, 

morais, físicos e intelectuais. Essa produção pode ser realizada nos âmbitos individual ou 

coletivo por meio da condução de um processo de múltiplas divisões metodológicas afim 

de alcançar os principais objetivos educacionais (ROSA, 2010). 

De acordo com Brandão (1985), esses objetivos são aplicados formal e 

informalmente em diversos contextos, pois “ninguém escapa da educação. Em casa, na 

rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da 

vida com ela [educação]” (p. 7). Assim, direta ou indiretamente, a Educação acompanha 

a humanidade, em seu processo de contínua formação. 

Desse modo, a Educação é um direito de todos e uma companheira indispensável 

nos processos escolar e educacional conforme regulamentado pela Lei Nº 9.394, 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996). De fato, a “educação 

lida com crianças e jovens e mesmo com o adulto, em busca de algo novo, e não 

simplesmente para repetir o velho. A produção de conhecimento é resultado de ensino 

mais pesquisa” (D’AMBROSIO, 2007, p. 17). 

Para que se possa prosseguir com o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, Rosa (2010) afirma que é necessária a contínua valorização dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos que são desenvolvidos localmente. Nesse 

sentido, a História da Matemática e da Educação Matemática possui um papel importante, 
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pois busca revelações da historicidade dos elementos existentes no dia a dia dessas 

práticas para que possam auxiliar as ações pedagógicas docentes em salas de aula. 

Nesse contexto, é importante discutir sobre os conhecimentos matemáticos e 

geométricos que estão presentes na arte da tapeçaria. Desse modo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), de Matemática, destacam que as: 

(...) atividades que envolvem as transformações de uma figura no plano 

devem ser privilegiadas nesses ciclos, porque permitem o 

desenvolvimento de conceitos geométricos de uma forma significativa, 

além de obter um caráter mais dinâmico para este estudo. Atualmente, 

existem softwares que exploram problemas envolvendo transformações 

das figuras. Também é interessante propor aos alunos situações para 

que comparem duas figuras, em que a segunda é resultante da reflexão 

da primeira (ou da translação ou da rotação) e descubram o que 

permanece invariante e o que muda. Tais atividades podem partir da 

observação e identificação dessas transformações em tapeçarias, vasos, 

cerâmicas, azulejos, pisos, etc. (p. 124). 

 

Nesse contexto, para Fainguelernt (1999), o conceito de simetria se relaciona com 

os padrões existentes na natureza, na estética e na arte. Os diversos padrões de simetria 

constituem uma maneira de construção estética em fachadas, em esquadrias, em motivos 

decorativos na cerâmica, em rendas, em pavimentos, em portões, na azulejaria, na 

tapeçaria, em mobílias, no design gráfico e nas artes. 

Similarmente, os PCN de Matemática (BRASIL, 1997) destacam que as 

“simetrias estão muito presentes no cotidiano” (p. 124) dos alunos, pois podem ser 

encontradas, como, por exemplo, nas tapeçarias, nas cerâmicas, nos bordados e no 

ladrilhamento de azulejos. Esses parâmetros também destacam a:  

(...) importância das transformações geométricas (isometrias, 

homotetias), de modo que permita o desenvolvimento de habilidades de 

percepção espacial (…). Além disso, é fundamental que os estudos do 

espaço e forma sejam explorados a partir de objetos do mundo físico, 

de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, de modo 

que permita ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras 

áreas do conhecimento (BRASIL, 1997, p. 51). 

 

Desse modo, Mandarino (2014) afirma que ao se considerar o processo de ensino 

e aprendizagem de conteúdos geométricos, é importante que os professores e educadores 

considerem a presença da Geometria em artesanatos e obras de arte presentes em culturas 

distintas, pois esses elementos são relevantes para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico em salas de aula. 

Nessa ação docente, Brito e Filho (2006) destacam que o estudo da Geometria 

enriquece o referencial e a observação com as quais os alunos podem apreciar e analisar 
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um quadro, os azulejos, as tapeçarias e os edifícios. Portanto, para Silva (1992) é 

necessário recorrer a um processo de ensino e aprendizagem em Matemática que tenha 

articulação entre a teoria e a prática e entre o conteúdo e a forma a partir do resgate de 

questões culturais para que os alunos possam desenvolver o raciocínio lógico, a 

criatividade, e o espírito crítico. 

Por conseguinte, Mandarino (2014) afirma que a Geometria está presente em 

culturas distintas, pois se encontra em sua arte, escultura, tapeçaria e arquitetura. 

Similarmente, Mendes (2008) ressalta que as formas geométricas: 

(...) aparecem na maioria dos tapetes e cerâmicas confeccionados por 

populações nômades que conhecemos e cujos padrões vem sendo 

ressignificados, em outras sociedades, há milênios. Os variados 

desenhos relacionados a arte da tapeçaria persa, por exemplo, indicam 

a procedência e, muitas vezes, até a idade das peças, assinalando as 

características de um determinado grupo de tapetes (p. 38). 

 

A figura 2 ilustra as formas geométricas presentes em tapeçarias e cerâmicas 

confeccionadas pelas populações nômades no decorrer da história. 

 

Figura 2: Formas geométricas presentes em tapeçarias e cerâmicas confeccionadas por 

povos nômades 

 
Fonte: Mendes (2008, p. 39) 

 

Corroborando com esse ponto de vista, Fonseca et al. (2011) afirmam que essa 

abordagem está relacionada à formação geral, pois esta é uma capacidade potencial do 

estudo da Geometria, como, por exemplo, promover os valores culturais e estéticos 
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importantes para uma melhor compreensão e apreciação das obras da humanidade como 

as construções e os trabalhos artísticos. 

Nesse sentido, Mendes (2008) argumenta que as experiências relacionadas com a 

conexão da Geometria com as atividades elaboradas por meio da utilização de artesanatos 

possibilitam que os alunos possam identificar aspectos matemáticos e geométricos 

presentes nesses artefatos culturais, como, por exemplo, os bordados, as rendas, os vasos 

cerâmicos e os tapetes. 

Então, a conexão cultural pode ser evidenciada nessa ação pedagógica, pois se 

relaciona com o contexto holístico da arte em Geometria por meio da elaboração de 

modelos sobre as formas geométricas encontradas sob a forma de tapeçarias, de bordados, 

de rendas, de tecelagens em palhas, de tapeçaria e de pinturas corporais, bem como com 

relação às outras manifestações pictóricas que expressam o pensamento geométrico dos 

membros de diversas culturas (MENDES, 2008). 

Nesse direcionamento, os PCN de Matemática (BRASIL, 1997) também destacam 

a importância de: 

• Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, 

plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar 

suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação; 

• Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais como meio para construir 

progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao País (p. 8). 

 

De modo semelhante, na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2018) são destacadas as competências dos alunos para: 

1.Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a 

realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, 

culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), 

colaborando para a construção de uma sociedade solidária. (...). 3. 
Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. (...). 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 

e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. (...). 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
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sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia (p. 19). 

 

Por conseguinte, conforme as diretrizes legais que regem e orientam a Educação 

Básica, Rosa e Orey (2017b) ressaltam que um dos principais objetivos da 

Etnomodelagem é conectar os aspectos culturais da Matemática com os aspectos 

matemáticos escolares e acadêmicos. 

Nessa perspectiva, a utilização das abordagens êmica e ética possibilita a tradução 

de situações-problema e fenômenos presentes no cotidiano dos membros de grupos 

culturais distintos para outros sistemas de conhecimento matemático, como, por exemplo, 

o escolar e o acadêmico (ROSA, OREY, 2017b). 

Assim, Rosa e Orey (2013) afirmam que a Etnomodelagem busca o 

estabelecimento de relações entre a estrutura conceitual local relacionadas com as ideias 

e procedimentos matemáticos e geométricos contidos nos desenhos e padrões 

ornamentais presentes em artefatos culturais como, por exemplo, as cestarias, as 

tapeçarias e os artesanatos, por meio da dialogicidade entre sistemas de conhecimentos 

matemáticos distintos. 

 

1.3.      Etnomatemática 

 

A Etnomatemática é um campo de pesquisa vigoroso, que possui robustez 

científica com processos analíticos e interpretativos intensos, criativos, sólidos e 

consistentes; pois é um programa transdisciplinar e transcultural, haja vista que as suas 

investigações podem ser realizadas em diversas áreas do conhecimento, particularmente, 

na Antropologia, na Etnografia, nos Estudos Culturais, nas Ciências Cognitivas, na 

História e na Dinâmica Social (ROSA, 2010). 

Por conseguinte, o vigor da Etnomatemática está relacionado com o fato de que 

esse programa é progressivo conforme os pressupostos lakatosianos12, pois busca 

explicar os fatores culturais, sociais, econômicos, políticos e ambientais que motivam os 

 

 
12Os programas de pesquisas científicas, em relação ao crescimento científico, podem ser progressivos ou 

degenerativos (regressivos). Os programas progressivos estão continuamente reformulando as suas teorias 

constituintes com o objetivo de expandir o escopo das explicações de seus pressupostos e proposições 

enquanto os programas degenerativos utilizam as suas hipóteses auxiliares e intermediárias para afastar a 

explicação das anomalias que podem colocar em risco os seus pressupostos meta-teóricos, provocando 

lacunas na produção de novas predições e previsões (ROSA; OREY, 2018). 
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membros de grupos culturais distintos na predição e previsão dos fenômenos que ocorrem 

no cotidiano para entendê-los e compreendê-los para que possam transcender as suas 

necessidades básicas de sobrevivência (ROSA; OREY, 2018). 

Ao se abordar sobre a Etnomatemática “é muito importante ressaltar a importância 

de Ubiratan D’Ambrosio para o desenvolvimento do Programa Etnomatemática, pois é o 

mais importante teórico e filósofo nesse campo de estudo” (ROSA; OREY, 2014a, p. 

552). Assim, o renomado professor-pesquisador Ubiratan D’Ambrosio, foi o pioneiro no 

desenvolvimento desse Programa, sendo reconhecido mundialmente na comunidade 

acadêmica por seus estudos na área de Etnomatemática e de estudos socioculturais 

(ROSA, 2010). 

Nesse sentido, D’Ambrosio foi honrado em 2001 pela Comissão Internacional de 

História da Matemática com o Prêmio Kenneth O. May por suas contribuições para a 

História da Matemática, além de ser galardoado em 2005 com a medalha Felix Klein, pela 

Comissão Internacional de Instrução Matemática (ROSA, 2010). 

Nesse contexto, D’Ambrosio (2016) afirma que a humanidade é fascinada com a 

beleza, com o reconhecimento e com a análise das ideias e procedimentos matemáticos 

presentes nas práticas profissionais e cotidianas, no folclore, no artesanato, na tapeçaria, 

nas vestimentas, na cestaria, nos jogos, na música e na dança, bem como em cultos 

religiosos, que são praticados em culturas periféricas de centros desenvolvidos em 

culturas dominantes. 

Diante dessa perspectiva, D’Ambrosio (1998) comenta que a Etnomatemática é 

considerada como a “arte ou a técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos 

contextos culturais” (p. 5). Nesse sentido, é importante considerar que: 

(...) ao falar de matemática associada a forma cultural distintas 

chegamos ao conceito de Etnomatemática, que implica uma definição 

muito ampla de “etno” e da “matemática” (...). Etnomatemática se situa 

numa área de transição entre antropologia cultural e a matemática 

institucional (p. 89). 

 

Acerca disso, Rosa (2010) argumenta que é de suma importância considerar que 

a produção etnomatemática surge desde as primeiras práticas e realizações desenvolvidas 

pelos membros de grupos culturais distintos durante a evolução de suas ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas, de modo que: 

Essa etnomatemática, uma vez elaborada, é passada através de gerações 

e até em uma mesma geração esse saber é geralmente partilhado com o 

grupo, sendo aperfeiçoado, quase sempre, de forma integrada a outras 

zonas do ‘etnoconhecimento’. Então, essa matemática, que é ligada ao 
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interesse, que é partilhada com o grupo muitas vezes através do diálogo, 

que se efetiva para resolver os ‘problemas matemáticos comuns ao 

grupo’, é o que se entende por etnomatemática (BORBA, 1988, p. 20). 
 

Assim, a Etnomatemática se apresenta como uma tendência da Educação 

Matemática que se estabelece como um programa de pesquisa e, também, como uma 

teoria geral do conhecimento, que está desvinculada das disputas entre as culturas, pois 

valoriza e respeita as diferentes e diversas formas de conhecimento (ROSA; OREY, 

2017a). 

Desse modo, o Programa Etnomatemática se firma no conceito epistemológico 

como um aprofundamento na dinâmica dos encontros culturais (SOUSA, 2016). 

Considerando assim, o: 

(...) programa etnomatemática é um campo de pesquisa que pode ser 

descrito como o estudo das ideias e das atividades matemáticas 

encontradas em contextos culturais específicos. Existe a necessidade de 

que os alunos tenham contato com os aspectos culturais da matemática, 

através de atividades matemático-pedagógicas que deem condições 

para que eles conheçam as contribuições de outras culturas, objetivando 

o próprio desenvolvimento da matemática (ROSA; OREY, 2005, p. 1). 

 

Em conformidade com essa asserção, Rosa (2010) afirma que, se a Matemática 

está presente na vida dos membros de grupos cultuais distintos, direta ou indiretamente, 

então, os conhecimentos matemáticos desenvolvidos localmente podem ser utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina, visando buscar o aprimoramento e a 

humanização de seus conteúdos. 

Desse modo, esses conhecimentos locais podem ser utilizados como uma ação 

pedagógica que tem como objetivo conectar o conhecimento matemático escolar com a 

realidade dos alunos, visando evidenciar a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 

mas também para possibilitar o desenvolvimento de visão holística da aplicação e 

utilidade de seus conteúdos no cotidiano dos alunos. Por conseguinte, D’Ambrosio (1999) 

destaca que: 

(...) em todas as civilizações há alguma forma de conhecimento 

matemático. As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da 

humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, 

criando e desenhando instrumentos para esse fim, e buscando 

explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria 

existência. Em todos os momentos da história e em todas as 

civilizações, as ideias matemáticas estão presentes em todas as formas 

de fazer e de saber (p. 1). 
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Conforme essa asserção, Rosa e Orey (2017a) afirmam que é importante a 

utilização de diferentes técnicas e modos de se utilizar a mente, o corpo e os objetos para 

que os membros de grupos culturais distintos possam produzir resultados para a resolução 

de uma problemática, de uma situação-problema ou de um fenômeno sociocultural. 

Essa abordagem revela que a Matemática se torna acessível e humanizada por 

meio da utilização de diferentes abordagens, bem como pelo modo como os membros de 

cada grupo cultural constroem essas estratégias e desenvolvem essas técnicas, buscando 

as interpretações para que possam compreender as soluções das situações-problema 

conforme o pensamento etnomatemático produzido pelos membros de cada grupo 

(ROSA; OREY, 2017b). Em concordância, Borba (1988) observa que a: 

(...) etnomatemática pode ser vista como um campo de conhecimento 

intrinsecamente vinculado a um grupo cultural e a seus interesses, 

estando, pois, estreitamente ligado à sua realidade13 , sendo expressa 

através de uma linguagem, geralmente diferenciada das usadas pela 

matemática vista como ciência, linguagem esta que está umbilicalmente 

ligada à sua cultura, à sua etnia (p. 28). 

 

Consequentemente, a Etnomatemática parte do reconhecimento de que os 

membros de grupos culturais distintos, em seus diversos ambientes, desenvolvem as suas 

próprias técnicas, procedimentos, estratégias, competências, habilidades e maneiras 

distintas de matematizar as suas práticas matemáticas cotidianas, que podem ser utilizadas 

na ação pedagógica desse programa (CORTES, 2017b). 

Desse modo, o trabalho docente a ser realizado com a Etnomatemática em salas 

de aula tem como objetivo enriquecer e agregar o conhecimento histórico e cultural 

desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos à Matemática, pois esse 

conhecimento é difundido de geração em geração (ROSA, 2010). 

Assim, Rosa e Orey (2017a) comentam sobre a implementação da 

Etnomatemática no processo de ensino e aprendizagem em Matemática em sala de aula, 

 

 
13Borba (1988) considera que a realidade é compreendida como a extensão humana do mundo, onde se 

encontram, tanto os componentes naturais do meio ambiente como aqueles confeccionados pela 

humanidade, não se esgotando, contudo, em seus dados empíricos. 
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por meio de sua ação pedagógica e dos processos heurístico14 e hermenêutico15, apoiando-

se no método transformatório16 de ensino. 

Essa perspectiva considera o background cultural17 dos alunos, pois possibilita 

vislumbrar de diferentes caminhos para que possam resolver as situações-problema 

presentes na vida diária, transitando entre as abordagens referentes ao processo de ensino 

e aprendizagem dos conteúdos matemáticos escolares com as práticas cotidianas. Essa 

abordagem dialógica propicia o desenvolvimento da conscientização sobre uma 

construção contextualizada do currículo matemático que tenha mais significado para os 

alunos (ROSA, 2010). 

Conforme o ponto de vista de Rosa e Orey (2017a), o entendimento das práticas 

matemáticas desenvolvidas no conhecimento cotidiano dos membros de grupos culturais 

distintos se trata da compreensão da evolução de seu próprio saber/fazer etnomatemático. 

Desse modo, a contextualização desse conhecimento cotidiano é útil e necessária para os 

alunos, pois tem como objetivo estimular o seu interesse por meio da compreensão da 

realidade cotidiana dos membros de diferentes grupos culturais. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a utilização do conhecimento 

matemático das práticas diárias (Etnomatemática) pode auxiliar no desenvolvimento de 

um processo de ensino e aprendizagem que também esteja fundamentado nos aspectos 

socioculturais da Modelagem Matemática, por meio da tradução das situações-problemas 

cotidianas entre sistemas de conhecimento matemático distintos, como, por exemplo, o 

escolar. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017b) ressaltam que a utilização das ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas em situações-problema cotidianas por meio de suas 

 

 
14O processo heurístico pode ser compreendido como a realização de atividades que podem proporcionar a 

descoberta e a aprendizagem por meio dos conhecimentos previamente adquiridos, ou seja, esse é um 

processo contínuo por meio do qual os alunos incorporam, no ambiente escolar, o conhecimento tácito, 

para ampliar a compreensão e a análise da resolução de situações-problemas enfrentadas no cotidiano 

(ROSA; OREY, 2017a). 
15O processo hermenêutico pode ser compreendido como os métodos interpretativos que procuram 

compreender os fenômenos naturais pelo conhecimento relacionado com a própria práxis (prática) (ROSA; 

OREY, 2017a). 
16Para Rosa e Orey (2017a), o método transformatório consiste na utilização de ações pedagógicas em que 

“os alunos refletem sobre a realidade em que vivem e desenvolvem habilidades para utilizarem os conceitos 

matemáticos para solucionarem problemas que têm origem na comunidade escolar” (p.35), se opondo ao 

modelo pedagógico transmissivo que objetiva o ensino por meio de aulas expositivas, demonstrativas e 

com o emprego de ações tradicionais de ensino que são repetitivas. 
17O background cultural dos alunos está relacionado com as suas experiencias, vivências, saberes e fazeres, 

bem como com os conhecimentos adquiridos tacitamente em seu próprio contexto sociocultural (ROSA, 

2010). 
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aplicações, pode ser considerada como uma ação pedagógica para alcançar e avançar o 

objetivo de um processo de ensino e aprendizagem que esteja relacionado com o contexto 

sociocultural no qual os alunos estão inseridos. 

Para Rosa e Orey (2017b), essa abordagem propicia a incorporação de estratégias, 

técnicas, meios e métodos que sejam necessários para possibilitar esse avanço ao 

considerar a tradução de práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos 

de culturais distintos com a utilização do processo da Modelagem Matemática em uma 

perspectiva social e cultural. 

 

1.4.      Modelagem Matemática numa Perspectiva Social e Cultural 

 

Em diversas situações da vida diária, os membros de grupos culturais distintos se 

deparam com questões pessoais e referentes ao próprio grupo cultural, pois esses 

membros possuem necessidades intelectuais e materiais de sobrevivência, que devem ser 

sanadas e resolvidas para que possam transcender em sua existência, aplicando-as em 

contextos socioculturais diversos (ROSA; OREY, 2017a). 

Muitas vezes, essas resoluções envolvem a utilização de um pensamento 

matemático próprio, que tem como objetivo a busca por soluções para as situações-

problema que enfrentam na realização das atividades realizadas diariamente (ROSA; 

OREY, 2017a). 

Nessa abordagem, existe a utilização de modelos matemáticos relacionados com 

o contexto cultural no qual as práticas matemáticas foram desenvolvidas para que esses 

membros possam entender e aprender a manusear o processo de resolução de maneiras 

distintas por meio da utilização da Modelagem Matemática (ROSA; OREY, 2017b). 

Nesse contexto, para Rosa e Orey (2003), é importante destacar que o aprendizado 

no âmbito escolar é fundamental para que os alunos possam compreender os conteúdos 

matemáticos e a sua utilidade na resolução de situações-problema práticas, ou seja, as 

suas aplicações no cotidiano. 

Para Rosa e Orey (2017b), essa abordagem poderá motivar o empenho dos alunos 

para estudarem os conteúdos matemáticos por meio de sua história e dos modelos 

matemáticos desenvolvidos nesses contextos para a resolução, a análise e a compreensão 

dos fenômenos presentes nas atividades cotidianas. 
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Nesse direcionamento, a utilização da Modelagem Matemática numa perspectiva 

social e cultural é fundamental para que se alcance um processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática com resultados que possibilitem a compreensão da realidade pelos alunos, 

bem como do papel dos modelos na sociedade por meio das observações realizadas no 

próprio contexto (ROSA; OREY, 2003). 

Essas observações matemáticas podem ser realizadas pelos alunos nas 

edificações, construções e monumentos, que podem ser verificados no trajeto realizado 

de um local para outro, bem como dentro de casa ou da escola. Nessas observações, os 

alunos podem perceber a presença da Matemática no dia a dia, que está vinculada com a 

história e enraizada em todas as fases de evolução humana (D’AMBROSIO, 1998). 

Para Rosa e Orey (2017b), essa abordagem mostra a importância da diferença 

entre as culturas e das maneiras de utilizar técnicas distintas para a resolução de 

problemas retirados da realidade, desencadeando oportunidades de utilização da 

Modelagem na Educação Matemática. 

Nesse sentido, Bassanezi (2002) afirma que a “modelagem matemática consiste 

na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” (p. 16). Conforme o ponto de 

vista de Biembengut e Hein (2000), a: 

Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um 

modelo. Este, sob certa óptica, pode ser considerado um processo 

artístico, visto que, para elaborar um modelo, além do conhecimento de 

matemática, o modelador precisa ter uma dose significativa de intuição 

e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo 

matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com 

as variáveis envolvidas (p. 12). 

 

Entretanto, considerando a perspectiva de Burak (1992), a “Modelagem 

Matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é estabelecer 

um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano 

do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões” (p. 62). 

Por exemplo, Klüber e Burak (2008) afirmam sobre a importância de se considerar 

os conceitos de Modelagem sugeridos por pesquisadores renomados nessa área de 

investigação, que apresentam especificidades que estão sujeitas aos fatores relacionados 

com a particularidade de compreensão dos modeladores com relação aos modelos 

matemáticos, bem como sobre a ordenação de cada fase de construção da Modelagem. 
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É importante destacar que, nesse estudo, a Modelagem Matemática é 

compreendida numa perspectiva sociocultural, pois se um sistema de conhecimento 

matemático é utilizado constantemente pelos membros de um determinado grupo cultural 

como um conjunto de saberes e fazeres baseados em práticas cotidianas, então esse 

sistema é capaz de resolver situações-problema reais (ROSA; OREY, 2006). 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2003) descrevem o significado de Modelagem 

Matemática numa perspectiva sociocultural, pois:  

(...) uma das propostas que se encontra presente na metodologia 

modelagem matemática é a utilização da Etnomatemática que está 

presente no cotidiano dos grupos culturais, que tem por objetivo a 

ampliação e o aprimoramento do conhecimento matemático que estes 

grupos possuem para o fortalecimento da identidade cultural dos 

indivíduos, como seres autônomos e capazes. Este aspecto favorece, 

nestes grupos, o desenvolvimento de uma forte raiz cultural que 

possibilitará o conhecimento em relação a cultura dominante. Assim, o 

Programa Etnomatemática propicia o fortalecimento das raízes 

culturais presentes nestes grupos enquanto as técnicas da modelagem 

matemática proporcionam a contextualização da Matemática 

acadêmica, fornecendo condições de igualdade para que os indivíduos 

possam atuar no mundo globalizado (p. 2). 

 

Assim, na utilização da Modelagem Matemática numa perspectiva cultural é 

importante que haja uma conscientização sobre o entendimento do saber-fazer 

matemático e da compreensão do domínio do processo de matematização realizado pelos 

membros de grupos culturais distintos, que são obtidos por meio do emprego das ticas18 

desenvolvidas localmente (OREY; ROSA, 2014a). 

Essas situações de ensino e aprendizagem podem ser contextualizadas por meio 

da Modelagem, adquirindo sentido e significado ao colaborar com o surgimento da 

motivação necessária para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Assim, a 

Matemática visa buscar explicações e maneiras diversificadas para que os alunos possam 

trabalhar com a própria realidade (ROSA, 2000). 

Esse contexto possibilitou a reflexão sobre a realidade se transforma em uma ação 

que visa reduzir o seu grau de complexidade por meio da escolha de um sistema que possa 

representá-la adequadamente (ROSA, 2005). Então, esse sistema é uma das 

representações dessa realidade, possibilitando que os alunos elaborem estratégias que 

 

 
18Para Rosa e Orey (2014a), as ticas podem ser consideradas como as maneiras, os modos, as técnicas e os 

procedimentos utilizados pelos membros desses grupos distintos, durante a condução do processo de 

etnomodelagem. 
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possam auxiliá-los na explicação, no entendimento, no manejo e na reflexão sobre o 

sistema que se transforma no objeto de análise (BASSANEZI, 2002). 

Nessa perspectiva, sistema é uma parte da realidade que é considerada 

integralmente, isto é, um conjunto de partes da realidade, dos componentes da realidade, 

e das inter-relações entre esses componentes (D’AMBROSIO, 1993). Dessa maneira, é 

importante que os professores e os alunos se conscientizem de que Modelagem estuda as 

aproximações da realidade. Porém, é necessário que os alunos realizem pesquisas para 

que possam estabelecer as relações entre os sistemas e as suas representações por meio 

de análises e reflexões sobre os modelos elaborados (BASSANEZI, 2002). 

Consequentemente, a Modelagem também considera a “matemática construída e 

significada nas práticas culturais da comunidade, bem como as influências desses 

significados no processo pedagógico” (CALDEIRA, 2005, p. 83). Então, é importante 

que o respeito e a valorização da cultura local sejam prioridades no processo de 

modelagem realizado com a utilização das matematizações desenvolvidas pelos membros 

de grupos culturais distintos (OREY; ROSA, 2014a). 

De acordo com Rosa e Orey (2010), o Programa Etnomatemática utiliza a 

Modelagem Matemática como uma ferramenta para a busca de soluções os problemas 

cotidianos enfrentados pelos membros de grupos culturais distintos. Consequentemente, 

a Modelagem valoriza o conhecimento tácito dos alunos ao incentivar a sua atuação 

sociocultural enquanto a Etnomatemática como uma ação pedagógica revela as 

potencialidades do processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

Etnomodelagem. 

 

1.5.      Etnomodelagem 

 

É necessário salientar que, muitas vezes, as informações obtidas durante a 

realização da Modelagem Matemática são de natureza essencialmente etnomatemática, 

pois são provenientes dos costumes, das tradições, dos comportamentos e do 

conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de uma determinada comunidade 

(ROSA, 2005). 

Para a implantação e implementação dessa abordagem, é importante que os 

professores elaborem e organizem situações de aprendizagem que direcionem os alunos 

a se envolverem com o conhecimento matemático para que possam compreender, analisar 
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e interpretar a Matemática, tornando-a um produto da criação humana (OREY; ROSA, 

2014a). 

Nesse direcionamento, a Etnomatemática implica na reconceituação do currículo 

matemático, direcionando-o para a compreensão dos aspectos culturais, sociais e políticos 

da Matemática por meio da Modelagem (ROSA; OREY, 2010). De acordo com 

D’Ambrósio (1993), o foco do desenvolvimento da Etnomatemática consiste 

essencialmente em três princípios básicos: 

1. Criatividade: que é a análise crítica da geração e produção do conhecimento. 

2. Conhecimento: que é o processo intelectual de sua produção e 

institucionalização nos mecanismos sociais e culturais. 

3. Sistema educacional: que é composto por um conjunto de métodos, estratégias 

e técnicas, por meio do qual é desencadeado a transmissão e a difusão do 

conhecimento. 

O contexto holístico, fundamentado nesses três princípios, estuda os sistemas que 

compõem a realidade dos membros de cada grupo cultural. O principal objetivo dessa 

abordagem é a busca do entendimento, da compreensão e do inter-relacionamento entre 

os componentes que formam esses sistemas por meio da análise de seu papel no cotidiano 

e na realidade (D’AMBROSIO, 1990). 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017b) destacam que esse contexto possibilita a 

inserção de aspectos culturais no processo de Modelagem Matemática por meio da 

Etnomodelagem, que busca conectar os conhecimentos etnomatemáticos com os outros 

sistemas de conhecimento, como, por exemplo, o escolar, por meio da Modelagem. 

Assim, a compreensão do conhecimento matemático com relação ao conjunto de 

circunstâncias relacionadas com as práticas matemáticas desenvolvidas localmente pelos 

grupos culturais distintos, busca valorizar e respeitar os aspectos socioculturais 

difundidos e empregados na resolução de situações-problema e fenômenos enfrentados 

no cotidiano (ROSA, 2010). 

Diante dessa perspectiva, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a “etnomodelagem, 

pode ser considerada como o estudo das ideias e procedimentos utilizados nas práticas 

matemáticas de grupos culturais distintos” (ROSA; OREY, 2017b, p. 36), pois busca 

valorizá-las e respeitá-las no contexto sociocultural, no qual foram desenvolvidas e 

utilizadas por meio da utilização de procedimentos matemáticos enraizados na própria 

cultura. 
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Essa abordagem possibilita o desenvolvimento de uma combinação holística entre 

a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Antropologia Cultural para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica que conecta os aspectos culturais da 

matemática (Etnomatemática) aos aspectos da matemática acadêmica (Modelagem), que 

pode ser considerada como Etnomodelagem (CORTES, 2017a). 

A figura 3 mostra a Etnomodelagem como a região de intersecção entre três 

campos de conhecimento: a Antropologia Cultural, a Etnomatemática e a Modelagem 

Matemática, propondo uma ação pedagógica interdisciplinar para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

 

Figura 3: Etnomodelagem como a intersecção entre três campos de conhecimento 

 
Fonte: Rosa e Orey (2017b, p. 36) 

 

Para Rosa e Orey (2017b), as pesquisas e investigações em Etnomodelagem 

objetivam apresentar, valorizar, respeitar e compreender as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, pois visam auxiliar a 

comunicação, transmissão e evolução do conhecimento matemático local de geração em 

geração. 

No processo da Etnomodelagem, essa perspectiva é denominada por abordagem 

êmica que é caracterizada como o ponto de vista dos membros de grupos culturais 

distintos referente às suas próprias crenças, costumes, tradições, comportamentos, 

religiosidade e ao desenvolvimento de seus conhecimentos científico e matemático. Os 

membros desses grupos (insiders) apresentam um ponto de vista considerado como 

culturalmente local e específico (ROSA; OREY, 2017b). 
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Para Rosa e Orey (2012), a abordagem êmica pode ser considerada como um 

conjunto de narrativas e descrições relacionadas com as ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas que estão expressas em termos dos esquemas e categorias conceituais 

consideradas apropriadas e significativas pelos membros de grupos culturais distintos. 

Nessa abordagem, as percepções, as compreensões e os entendimentos das 

práticas locais que estão relacionadas com o conhecimento êmico são consideradas 

adequadas pelos membros de culturas diversas (insiders, locais), que legitimam e validam 

consensualmente os procedimentos, a estratégias e as técnicas utilizadas cotidianamente, 

pois correspondem às percepções compartilhadas que retratam as características próprias 

de sua cultura (LETT, 1990). 

Por outro lado, a abordagem ética está relacionada com o ponto de vista dos 

pesquisadores, investigadores e educadores para com as crenças, os costumes e 

conhecimentos matemáticos e científicos exercidos pelos membros de um determinado 

grupo cultural. Esses analistas externos (outsiders) apresentam um ponto de vista 

culturalmente universal e global (ROSA; OREY, 2017b). 

É necessário ressaltar que, de acordo com Lett (1990), as “construções éticas são 

as narrativas, as descrições e as análises das ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

expressas em termos dos esquemas e das categorias conceituais que são consideradas 

apropriadas e significativas pela comunidade de observadores científicos” (LETT, 1990, 

p. 130). 

Contudo, é importante enfatizar a coexistência de muitas lógicas matemáticas em 

um mesmo sistema, como, por exemplo, as abordagens êmica e ética, pois existe uma 

complementaridade entre esses conhecimentos matemáticos. Nesse dinamismo cultural, 

os conhecimentos locais se interagem dialogicamente com aqueles consolidados 

globalmente pelas escolas e pela academia, desenvolvendo uma relação recíproca entre 

os saberes desenvolvidos êmica e eticamente (ROSA; OREY. 2013). 

O principal objetivo dessa interação dialógica é a defesa de uma postura 

aproximadora entre os detentores dos conhecimentos ético (global, outsider) e êmico 

(local, insider), admitindo a sua complementaridade. Esse princípio propõe um diálogo 

amplo entre os elementos constituintes de vários contextos culturais em detrimento de 

uma realidade unificada e perene (CORTES, 2017b). 

Por conseguinte, é importante reconhecer que o conhecimento matemático 

desenvolvido globalmente pelas escolas e pela academia (ético) não tem prioridade sobre 
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as ideias, noções, procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de 

grupos culturais distintos (êmico) e vice-versa (ROSA; OREY, 2013). 

Assim, Eglash, Bennett, O’Donnell, Jennings e Cintorino (2006) reconhecem a 

existência de “atos de tradução entre as perspectivas êmica e ética” (p. 347). Nesse 

contexto, Rosa e Orey (2013) afirmam que a tradução se refere a um processo dialógico 

por meio do qual os conhecimentos matemáticos éticos (global) e êmicos (local) são 

influenciados mutuamente e, também, pelos contextos social, cultural, ambiental 

econômico e político. 

No entanto, para Rosa e Orey (2010), esse processo de tradução envolve uma 

interação dinâmica entre dois sistemas matemáticos distintos por meio do qual existe a 

necessidade de que os tradutores (professores, educadores, alunos e pesquisadores) 

compreendam a maneira como as ideias, procedimentos e práticas matemáticas estão 

conectadas às realidades locais e globais por meio do diálogo entre culturas distintas. 

Para Rosa e Orey (2017b), essa abordagem dialógica está relacionada com a 

complementaridade entre as abordagens êmica e ética que tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma convivência cultural dinâmica; pois as vivências e as 

experiências, bem como as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos podem adquirir significados 

por meio das inter-relações entre as percepções dos investigadores (éticos) e o fenômeno 

a ser pesquisado junto aos membros de grupos culturais distintos (êmicos). 

Na Etnomodelagem, Rosa e Orey (2017b) estabelecem que os pesquisadores e 

educadores por meio do trabalho realizado no campo podem revelar ideias, noções, 

procedimentos e práticas matemáticas sofisticadas, que incluem os princípios 

geométricos em trabalhos artesanais, de arquitetura e nos artefatos culturais produzidos 

pelos membros de grupos culturais distintos. 

Esses conceitos estão relacionados com as relações numéricas encontradas na 

medição, no cálculo, nos jogos, na adivinhação, na navegação, na astronomia e na 

modelagem, bem como nos saberes geométricos locais utilizados em seus artesanatos 

relacionados com as tapeçarias e as cestarias (EGLASH et al., 2006). 

Nesse direcionamento, a Etnomodelagem busca enfatizar a organização e a 

apresentação das ideias e procedimentos matemáticos desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos com o objetivo de possibilitar a sua comunicação e transmissão 

de geração em geração, no decorrer da história. Nesse sentido, os membros desses grupos 
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elaboram etnomodelos que visam representar matematicamente os problemas enfrentados 

em seu cotidiano (ROSA; OREY, 2010). 

Essas representações matemáticas, de acordo com Rosa e Orey (2017b), estão 

relacionados com a utilização de técnicas, estratégias e procedimentos matemáticos 

locais, que podem ser traduzidos por meio da elaboração etnomodelos, que são “descritos 

como artefatos culturais que são ferramentas utilizadas para facilitar o entendimento e a 

compreensão dos sistemas retirados do cotidiano dos membros de grupos culturais 

distintos” (p. 44). 

Consequentemente, esses etnomodelos são considerados como pequenas unidades 

de informação, que possuem características sociais e culturais que são intrínsecas à 

própria realidade. Essa abordagem possibilita a utilização dos aspectos êmico, ético e 

dialógico do conhecimento matemático para a construção, a elaboração e o 

desenvolvimento de etnomodelos (ROSA; OREY, 2012). 

Assim, é de suma importância que os pesquisadores e educadores considerem a 

elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos no processo investigativo da 

Etnomodelagem (CORTES, 2017a). O quadro 1 mostra a conceituação de etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos conforme definidos por Rosa e Orey (2017b). 

 

Quadro 1: Conceituação de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos 

Etnomodelos Conceituação 

 

 

Êmicos 

Os etnomodelos êmicos representam a maneira como os membros de um 

determinado grupo cultural percebem a utilização desses sistemas na 

própria realidade. Esses etnomodelos estão baseados nas características 

que são importantes para os sistemas retirados do cotidiano daqueles que 

estão sendo modelados. 

 

 

Éticos 

Os etnomodelos éticos representam a maneira como os modeladores 

imaginam que os sistemas retirados de uma determinada realidade 

funcionam. Esses etnomodelos são elaborados de acordo com a visão 

dos observadores externos aos sistemas retirados do cotidiano que está 

sendo modelado. 

 

 

 

 

Dialógicos 

Os etnomodelos dialógicos traduzem determinadas práticas matemáticas 

realizadas pelos membros de grupos culturais distintos (insiders) para 

que os indivíduos que possuem um background cultural distinto possam 

compreender e explicar esses procedimentos matemáticos 

holisticamente a partir do ponto de vista dos observadores externos 

(outsiders). Esses etnomodelos apresentam ambas as abordagens êmica 

e ética, por meio das quais a abordagem êmica procura esclarecer as 

distinções culturais internas enquanto a abordagem ética visa estudar a 

objetividade dos observadores externos com relação às práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos membros de um determinado grupo 

cultural. 
Fonte: Rosa e Orey (2017b) 



60 

 

 

 

Conforme esse contexto, é preciso que os pesquisadores e educadores obtenham 

informações matemáticas locais (êmicas) para serem inseridas nas ações pedagógicas 

propostas nas escolas, visando possibilitar o desenvolvimento de uma visão holística 

sobre os diferentes contextos escolares (ROSA, 2010). Esse anseio também é observado 

por Rosa e Orey (2017b) ao afirmarem que existe a: 

(...) necessidade de extrair as ideias, as ações, os procedimentos e as 

práticas matemáticas, que estão culturalmente enraizadas, sem permitir 

que a cultura dos pesquisadores, investigadores e educadores interfiram 

com a cultura dos membros de um determinado grupo cultural (p. 19). 

 

Além desses fatores, Rosa (2010) afirma sobre a necessidade de que as 

características pertinentes a cada grupo cultural, bem como as suas ideias, procedimentos 

e práticas matemáticas, sejam valorizadas, traduzidas e convertidas em aprendizado por 

meio da elaboração de atividades curriculares contextualizadas no cotidiano dos alunos. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a pesquisa de campo em 

Etnomodelagem deve ser realizada de maneira cuidadosa com o objetivo de proporcionar 

a coleta de dados, de informações e de resultados condizentes com a realidade dos 

membros do grupo cultural estudado. 

Assim, existe a necessidade de que os pesquisadores e educadores em 

Etnomodelagem exerçam a prática da alteridade, que “pode ser considerada como a 

qualidade de ser diferente para que se possa perceber as características socioculturais 

distintas, cujo objetivo é contemplar a diversidade” (ROSA; OREY, 2017b, p. 70). 

Para Rosa e Orey (2017b), em Etnomodelagem, é importante que a postura dos 

pesquisadores e educadores seja condizente com o contexto sociocultural investigado 

com relação ao posicionamento19 de estar no campo e o de estar na academia. Nesse 

direcionamento, é “importante que os pesquisadores sejam prudentes para que essa 

abordagem não se transforme em uma análise unilateral por meio da qual a visão ética 

(outsiders) se sobreponha em relação a êmica (insiders) e vice-versa” (p. 71). 

De acordo com essa perspectiva, Rosa e Orey (2017b) argumentam que a 

Etnomodelagem pode ser considerada como uma ação pedagógica que tem por objetivo 

mediar as formas culturais do desenvolvimento matemático com o currículo escolar, pois 

 

 
19Esse movimento de posicionalidade entre o estar la no campo e o estar aqui na academia permite o estudo 

de narrativas nas quais estão inseridas a objetividade e a subjetividade dos pesquisadores, que estão situados 

nos contextos de suas pesquisas de acordo com as suas perspectivas e posicionalidade (ROSA; OREY, 

2017b, p. 139). 
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visa possibilitar o desenvolvimento do processo de ensino e a aprendizagem em 

Matemática. Contudo, para que essas conexões possam ocorrer, existe a necessidade do 

estabelecimento de uma sinergia entre os conhecimentos matemáticos utilizados nas 

escolas e na academia (ético) e as identidades culturais (êmica) do conhecimento 

matemático. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTANDO METODOLOGICAMENTE O ESTUDO POR MEIO DA 

TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

A abordagem de pesquisa que foi utilizada nesse estudo é de natureza qualitativa, 

pois pode contribuir para uma melhoria na compreensão da problemática desse estudo. 

Assim, os procedimentos metodológicos serão realizados a partir da obtenção dos dados 

coletados mediante o contato direto e interativo do professor-pesquisador com os 

participantes desse estudo. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa é útil e necessária para que se possa 

identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados, bem como as suas 

interações. Desse modo, essa abordagem possibilita o estímulo e o desenvolvimento de 

novas compreensões sobre os fenômenos investigados (PATTON, 1990). 

Dentre as várias abordagens metodológicas existentes, o professor-pesquisador e 

o seu orientador optaram pela utilização adaptada da Teoria Fundamentada nos Dados20 

(GLASER; STRAUSS, 1967). Nessa teoria indutiva21, os dados são sistematicamente 

coletados, analisados e interpretados para possibilitar a elaboração de um modelo 

metodológico fundamentado nas informações obtidas durante o desenvolvimento da fase 

analítica desse estudo. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador também conduzirá essa pesquisa 

conforme os pressupostos da Etnomodelagem, pois: 

A ideia representacional do conhecimento matemático local por meio 

de métodos científicos pode auxiliar os pesquisadores, investigadores e 

educadores na construção e compreensão do mundo (abordagem ética) 

utilizando pequenas unidades informação denominadas etnomodelos, 

que compõe a representação dos sistemas retirados da própria realidade 

(ROSA; OREY, p. 38, 2017b). 

 

De acordo com essa asserção, esses etnomodelos são retirados das práticas 

matemáticas realizadas com as atividades realizadas diariamente pelos membros do grupo 

cultural pesquisado conforme a abordagem êmica de pesquisa (ROSA; OREY, 2017b). 

 

 
20Grounded Theory. 
21Na metodologia indutiva, os códigos, os temas e as categorias emergem dos dados ao invés de serem 

codificados e categorizados a priori antes da coleta realizada no trabalho de campo (PATTON, 1990). 
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Nesse sentido, nessa investigação, conforme Flick (2004), o professor pesquisador 

utilizará os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, que consiste na escolha correta de 

métodos e teorias convenientes no reconhecimento e na análise de diferentes 

perspectivas; nas reflexões a respeito das pesquisas utilizadas nesse estudo por meio de 

uma variedade de abordagens e métodos. 

De acordo com esse contexto, o método qualitativo foi utilizado desde o início 

dessa pesquisa e em todas as etapas para a sua realização, como, por exemplo, na escolha 

dos instrumentos de coleta de dados, na organização das atividades propostas no registro 

documental, na análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

 

2.1.     Contextualização da Escola e dos Participantes  

 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual, que está localizada 

em um distrito de Mariana, no estado de Minas Gerais. No ano de 2020 a escola registra 

um total de 475 alunos matriculados, sendo 134 alunos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 124 alunos nos anos finais do Ensino Fundamental, 171 alunos no Ensino 

Médio e 46 no Tempo Integral. 

É importante destacar que o professor-pesquisador atuou nessa escola há mais de 

3 (três) anos e, conforme as suas observações e documentos dessa instituição de ensino, 

a maior parte dos alunos residem no próprio distrito e são provenientes de famílias de 

baixa renda. 

Nessa escola há três turnos educacionais, manhã, tarde e noite, ofertando os anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental (1ª a 9ª ano), Ensino Médio (1°, 2° e 3° ano), e 

Tempo Integral22. No turno matutino é ofertado os anos iniciais do Ensino Fundamental 

(1ª à 5ª ano) e o Tempo Integral (6ª e 7ª ano). No turno vespertino é ofertado os anos 

finais do Ensino Fundamental (6ª à 9ª ano) e o Ensino Médio (1º e 2º ano) e no período 

noturno é ofertado o Ensino Médio (3° ano). 

 

 
22A Política de Educação Integral e Integrada é estabelecida pelo Decreto Nº 47.227, do Estado de Minas 

Gerais, de 03 de agosto de 2017, cujo Artigo 1º, tem como visão e perspectiva o atendimento aos estudantes 

das escolas estaduais de Minas Gerais, pois “visa a assegurar o acesso e a permanência dos estudantes na 

educação básica, com a melhoria da qualidade do ensino e o respeito à diversidade, garantindo as condições 

necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades pelos estudantes e a ampliação da oferta 

da jornada em tempo integral, em consonância com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação” 

(p. 1). 
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Essa escola é composta por um prédio com dois andares, que possui dois 

pavimentos, contendo 8 (oito) salas de aula (com 35m² cada), sendo que cada sala 

comporta 35 alunos, 1 (uma) sala de jogos, 1 (uma) sala de música, 1 (um) laboratório de 

ciências, 1 (um) laboratório de informática, 1 (uma) biblioteca, 1 (um) banheiro feminino 

e 1 (um) masculino, com capacidade para 6 pessoas por vez. 

Esse prédio também possui 1 (um) espaço para a secretaria composto por 4 

(quatro) salas, 4 (quatro) banheiros unitários para funcionários, 1 (uma) sala de 

professores, 1 (um) refeitório com capacidade para 300 pessoas, 2 (dois) almoxarifados, 

1 (um) pátio livre integrado ao prédio e 1 (uma) unidade localizada a 100 metros do prédio 

principal, que possui 1 (uma) quadra poliesportiva e 2 (dois) banheiros. 

Essa estrutura composta por biblioteca, salas de aula, refeitório e demais partições 

dos prédios principal e anexo, foi projetada para atender confortavelmente os alunos, os 

professores, os funcionários e os membros da comunidade. 

Essa escola que possui mais de 50 anos de existência, porém, o prédio atual foi 

inaugurado em 2014, o que evidência um estado bem conservado dos utensílios e 

equipamentos dessa unidade. Esse prédio foi projetado para atender as necessidades de 

locomoção de pessoas com deficiências. A Superintendência de Ensino é responsável 

pela fiscalização quinzenal da escola, para verificação e solicitação de ajustes referentes 

à parte física das instalações, bem como com relação às questões administrativas, 

pedagógicas e educativas. 

 

2.1.1      Seleção dos Professores de Matemática 

 

Para esse estudo, o professor-pesquisador juntamente com o seu orientador 

utilizaram as amostragens intencional (por conveniência) e criteriosa (por julgamento) 

para selecionar a população desse estudo. De acordo com Bussab e Morettin (2002), na 

amostragem por conveniência, os indivíduos são selecionados por estarem disponíveis 

enquanto na amostragem por julgamento, os indivíduos são selecionados 

intencionalmente pelos pesquisadores, pois participam da problemática estudada, tendo 

experiência nas temáticas propostas nas pesquisas. 
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Esse tipo de amostragem é denominado de não probabilística23, pois é útil para a 

identificação e seleção dos indivíduos da população para que possam compor uma 

amostra que depende, principalmente, do julgamento dos pesquisadores (MAGALHÃES; 

LIMA, 2008). Assim, por meio da amostragem intencional, o professor-pesquisador 

procedeu a seleção dos participantes. 

Essa seleção foi baseada no conhecimento sobre a população escolhida e sobre o 

propósito da pesquisa enquanto na amostragem criteriosa, essa seleção se baseou no 

julgamento pessoal do professor-pesquisador de que os participantes escolhidos podem 

fornecer informações consideráveis que estão relacionadas com o desenvolvimento da 

problemática dessa investigação. 

Desse modo, o professor-pesquisador selecionou 3 (três) professores de 

Matemática da escola pública estadual localizada no distrito de Cachoeira do Brumado, 

na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, para a condução desse estudo com 

relação à Etnomodelagem que está fundamentada na arte da tapeçaria desenvolvida nessa 

comunidade com o objetivo de analisar a tradução de práticas matemáticas locais por 

meio da elaboração de etnomodelos, visando o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva 

desses professores. 

 

2.1.2.   Caracterização dos Professores de Matemática  

 

Essa pesquisa foi conduzida com 3 (três) professores de Matemática do Ensino 

Fundamental, 2 (dois) do sexo masculino e 1 (uma) do sexo feminino e, também, com 2 

(dois) artesãos, 1 (uma) do sexo feminino e 1 (um) do sexo masculino, residentes no 

distrito de Cachoeira do Brumado na cidade de Mariana no estado de Minas Gerais, sendo 

que a escola onde essa pesquisa foi conduzida se localiza nessa comunidade. 

Com o objetivo de garantir o sigilo com relação à identificação dos participantes 

desse estudo, os seus nomes foram substituídos por códigos, que foram identificados 

 

 
23A amostra não probabilística é aquela em que a coleta é baseada em critérios definidos previamente, em 

que nem todos os participantes do universo tem a mesma chance de serem pesquisados, mas que no final o 

trabalho de campo tenha resultados representativos e passível de extrapolação (MAGALHÃES; LIMA, 

2008). 
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apenas pelo professor-pesquisador e por seu orientador, cuja codificação obedeceu a uma 

ordem aleatória. 

Desse modo, o professor-pesquisador utilizou números adjacentes às letras M e F 

para identificar os participantes de um mesmo sexo, sendo M para masculino com 

numeração ímpar e F para o feminino com numeração par, bem como utilizou a letra P 

para determinar que esses participantes são professores como em PM1, PM3 e PF2. 

É importante ressaltar que as respostas dadas para a questões de 1 a 12 do 

questionário inicial foram analisadas pelo professor-pesquisador, cujos resultados a 

seguir apresentam informações pessoais e profissionais desses participantes. 

Nesse direcionamento, a participante PF2 tem 49 anos de idade, é licenciada em 

Matemática desde 2010, sendo que atua como professora dessa disciplina há 11 anos; o 

participante PM1 tem 44 anos, é licenciado em Matemática desde 2001, sendo que atua 

como professor desse campo de estudo há 22 anos e o professor PM3 tem 51 anos de 

idade, é licenciado em Matemática desde 2003, sendo que atua como professor desse 

componente curricular há 25 anos. 

À análise das informações pessoais mostram que os 3 (três) participantes residem 

em Cachoeira do Brumado, que é um distrito da cidade de Mariana, em Minas Gerais. 

Com relação à renda mensal familiar, em salários-mínimos (1 salário-mínimo = R$ 1.100,00), 

essa análise mostra que 2 (dois) participantes informaram a sua renda enquanto a participante 

PF2 optou em não fornecer essa informação. Nesse sentido, os participantes PM1 e PM3, 

informaram que a sua renda familiar é de 3 (três) e 4 (quatro) salários mínimos, 

respectivamente. 

Analisando as características profissionais dos participantes sobre sua formação 

complementar relacionada com a especialização, a participante PF2 possui 2 (duas) pós-

graduações, sendo 1 (uma) em Educação Matemática e em 1 (uma) Estatística. É importante 

destacar que essa participante também possui o magistério. Nesse direcionamento, o 

participante professor PM1 possui 1 (uma) pós-graduação em Educação Matemática 

enquanto o participante PM3 possui 1 (uma) pós-graduação em Matemática e Estatística.  

Com referência à a rede ensino na qual desenvolvem as suas atividades docentes, a 

participante PF2 leciona apenas na rede pública estadual, ministrando aulas na escola atual 

há 14 anos enquanto os participantes PM1 e PM3 atuam tanto na rede pública estadual quanto 

na municipal, exercendo a sua atividade profissional na escola atual, respectivamente, há 8 

anos e há 25 anos. 
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É importante ressaltar que esses 3 (três) participantes lecionaram para todos os anos 

finais do Ensino Fundamental (6° ano ao 9° ano) e do Ensino Médio (1°, 2° e 3° anos). Por 

exemplo, no ano de 2021, a participante PF2 lecionou para os alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental e, também, para alunos dos 1° e 2° anos do Ensino Médio, enquanto o professor 

PM1 lecionou para os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e para os alunos dos 1° e 2° 

anos do Ensino Médio enquanto o participante PM3 lecionou para os 7° e 8° anos do Ensino 

Fundamental e para os 3 (três) anos do Ensino Médio. 

A análise das informações providenciadas mostra a participante PF2 afirmando que 

nunca participou de cursos de formação continuada enquanto o participante PM1 participou 

de 1 (um) curso de formação continuada, no ano de 2010, na área de Gestão Escolar. Por 

exemplo, esse participante comentou que essa formação continuada foi “voltada para a 

direção das escolas estaduais de Minas Gerais. Essa experiência foi muito interessante e 

produtiva”. 

O participante PM3 também participou de cursos de formação continuada nos anos 

de 2020 e 2021, nas áreas de Matemática e de Tecnologia Educacional. Esse participante 

informou que: 

Todos os cursos me ajudam muito a desenvolver as atividades com 

meus alunos, principalmente nesse período de pandemia, aprendi a 

fazer aulas on-line, a postar e enviar atividades pelo Google Classroom, 

compartilhar e formular atividades pelo Google Forms, agendar aulas 

pelo Meet, etc. 

 

É importante destacar que esse participante também informou que “Os cursos 

Trigonometria Help e Geogebra são cursos voltados para o ensino da matemática, já os 

cursos do Margieducation e Foreducation cursos voltados para área tecnológica (Ensino 

Híbrido)”. 

A seguir, o professor-pesquisador apresenta a seleção e a caracterização dos 2 (dois) 

artesãos que participaram desse estudo. 

 

2.1.3.   Seleção e Caracterização dos Artesãos 

 

A seleção dos 2 (dois) artesãos que participaram dessa pesquisa foi realizada pelo 

professor-pesquisador e por seu orientador, considerando os fatores que diferenciassem 

os membros dessa cultura com relação ao gênero, ao tempo de realização dessa prática 

cultural e pela quantidade de informações que esses profissionais podem fornecer com 

relação à problemática dessa investigação.  
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Assim, o professor-pesquisador convidou a artesã ATS1, de 64 anos que participou 

ativamente do desenvolvimento do artesanato local e descobriu o sisal para utilização no 

desenvolvimento da arte de tapeçaria, realizando a sua troca pela piteira, e o segundo 

artesão, identificado como ATS2, que foi convidado, é um senhor de 61 anos de idade que 

trabalha com essa arte em sua casa há mais de 30 anos. É importante destacar que a 

seleção dos artesãos também foi realizada por meio das amostragens intencional (por 

conveniência) e criteriosa (por julgamento) conforme discutidas anteriormente. 

 

2.2.   Teoria Fundamentada nos Dados com um Design Metodológico Adaptado 

 

Com base na Teoria Fundamentada nos Dados, Glaser e Strauss (1967) esclarecem 

que os pesquisadores constroem uma teoria a partir de observações específicas realizadas 

com relação ao fenômeno estudado e não pela aplicação de uma teoria pré-estabelecida 

para explicá-lo. 

Desse modo, as apresentações teóricas emergem a partir dos dados que são 

coletados obtidos na pesquisa por meio de sua análise e da interpretação dos resultados 

obtidos no estudo, que geram a compreensão dos fenômenos investigados com o objetivo 

de desenvolver uma teoria e não simplesmente descrever um determinado fenômeno. De 

fato, essa teoria é: 

(...) derivada indutivamente do estudo do fenômeno que representa. Isto 

é, ele [fenômeno] é descoberto, desenvolvido, e provisoriamente 

verificado por meio de sistemática coleta e análise de dados. Portanto, 

a coleta de dados, análise e teoria possuem relação recíproca entre si. 

Não se começa com uma teoria para prová-la. Começa- se com uma 

área de estudo em que se permite a emersão do que é relevante 

(STRAUSS; GLASER, 1990, p. 23). 

 

No entanto, destaca-se que, para essa investigação, o professor-pesquisador e o 

seu orientador optaram por não redigirem uma teoria emergente fundamentada nos dados, 

pois o principal objetivo dessa pesquisa é investigar como a Etnomodelagem pode 

contribuir para a elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, na arte da 

tapeçaria, em uma comunidade local, na perspectiva de professores de Matemática de 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Essa abordagem metodológica também está fundamentada na elaboração de 

etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, que estão relacionados com a arte da tapeçaria 

desenvolvida por uma comunidade local. Desse modo, esse objetivo está diretamente 
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relacionado com a determinação de uma resposta para a questão de investigação proposta 

para esse estudo. 

A Teoria Fundamentada nos Dados possibilita o desenvolvimento de um estudo 

mais criterioso e uma interpretação mais aprofundada dos dados, através das codificações, 

favorecendo a identificação dos conceitos a partir dos dados, devido a esse tipo de análise. 

Contudo, o professor-pesquisador e o seu orientador optaram pela adaptação dessa teoria, 

pois a codificação seletiva e a redação da teoria emergente não serão utilizadas nos 

procedimentos metodológicos estabelecidos para esse estudo, pois o seu objetivo é buscar 

uma resposta para a questão de investigação. 

Conforme Gasque (2007), na Teoria Fundamentada nos Dados, os pesquisadores 

coletam e analisam os dados classificando-os por meio de codificações e organizando-os 

em categorias conceituais com a utilização de três etapas principais: a) a amostragem 

teórica, b) a codificação dos dados e c) a redação da teoria emergente. No entanto, é 

importante destacar que a adaptação dessa teoria utilizada para a condução dessa 

pesquisa, não utilizará a codificação categoria seletiva que, conforme Gasque (2007), 

objetiva refinar as categorias conceituais em um nível de abstração aprofundado para a 

elaboração de uma categoria central que é essencial para esse agrupamento e integração. 

Desse modo, descreve-se brevemente a amostragem teórica, a codificação aberta 

e a codificação axial, que serão utilizadas nessa pesquisa. 

 

2.2.1.   Amostragem Teórica 

 

Na Teoria Fundamentada nos Dados, as pesquisas são desenvolvidas por meio de 

uma amostragem teórica, na qual os pesquisadores coletam, codificam e analisam as 

informações de fontes que fornecem dados relevantes para a interpretação dos resultados 

obtidos em investigações (STRAUSS; CORBIN, 1990). De acordo com os procedimentos 

metodológicos adaptados dessa teoria, a amostragem teórica desse estudo foi produzida 

com a elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados. 

Por exemplo, nesse estudo, o professor-pesquisador elaborou os seguintes 

instrumentos de coletas dados, como, por exemplo, os questionários (inicial e final) com 

os professores de Matemática, as entrevistas semiestruturadas com os dois artesãos 

membros da comunidade local, um grupo focal com esses professores, o diário de campo 
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do professor-pesquisador e os blocos de atividades matemáticas e geométricas do registro 

documental que foi analisado pelos professores participantes desse estudo. 

Portanto, a amostragem teórica desse estudo foi composta pelos dados que foram 

coletados nesses instrumentos, possibilitando a apresentação e a organização pelo 

professor-pesquisador no processo de codificação. Desse modo, Fragoso, Recuero e 

Amaral (2011) afirmam que a análise dos dados auxilia os pesquisadores no refinamento 

do processo de coleta de dados, pois trata-se de um processo de retroalimentação 

constante entre o empírico, analítico e interpretativo. 

Para Strauss e Corbin (1990), o principal objetivo da amostragem teórica é a coleta 

de informações por meio de instrumentos distintos até que as informações obtidas estejam 

saturadas. Nesse processo, denominado de saturação teórica, a análise dos dados, bem 

como a interpretação dos resultados obtidos é realizada até que não haja a repetição ou a 

ausência de dados novos e/ou relevantes para a condução de uma determinada pesquisa. 

 

2.2.2.   Codificações 

 

A codificação dos dados é realizada após a finalização da fase de coleta dados. 

Portanto, nessa etapa, a codificação dos dados corresponde às ações de analisar, rotular e 

classificar os dados. De acordo com Strauss e Corbin (1990), a codificação pode ser 

entendida como “uma representação das operações pelas quais os dados são 

fragmentados, conceituados e, em conjunto, reintegrados de novas maneiras. É o processo 

central através do qual as teorias são construídas a partir dos dados” (p. 57). 

Esse processo codificatório é realizado por meio da codificação aberta, da 

codificação axial e da codificação seletiva, que são maneiras distintas de os pesquisadores 

realizarem o tratamento dos dados. Contudo, ressalta-se novamente que, nesse estudo, a 

codificação seletiva não foi realizada, pois não haverá a redação de uma teoria emergente 

fundamentada nos dados coletados nesse estudo. 

 

2.2.2.1. Codificação Aberta 

 

Na codificação aberta, os dados são decompostos, analisados e comparados 

constantemente para a sua posterior categorização, pois esse procedimento metodológico 

visa identificar semelhanças e diferenças para a identificação de possíveis agrupamentos 

(STRAUSS; CORBIN, 1990). Por exemplo, para Flick (2004), a: 
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(...) codificação aberta tem por objetivo expressar dados e fenômeno na 

forma de conceito. Com essa finalidade, os dados são primeiramente 

desemaranhados. As expressões são classificadas por suas unidades de 

significado (uma única palavra, sequências curtas de palavras) a fim de 

unir as anotações e, sobretudo, “conceitos” (códigos) a estas (p. 189). 

 

A codificação aberta pode ser considerada como um processo analítico que 

identifica e desenvolve as informações que estão relacionadas com as suas próprias 

características e propriedades dos dados. Essa codificação pode ser determinada por meio 

da análise realizada em cada frase, linha ou parágrafo do texto analisado, que possibilita 

a identificação dos códigos preliminares (STRAUS; CORBIN, 1990). 

Por conseguinte, nesse estudo, os dados serão coletados para que sejam analisados 

linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo, pois visa a identificação de códigos 

preliminares que possam emergir desse processo codificatório, tornando-se categorias 

conceituais na próxima etapa de codificação. 

 

2.2.2.2. Codificação Axial 

 

Na codificação Axial, ocorre a categorização dos códigos preliminares, que foi 

realizada de uma maneira abstrata. O objetivo dessa codificação é iniciar o processo de 

agrupar os códigos preliminares em categorias conceituais. Nesse sentido, Strauss e 

Corbin (1990) esclarecem que a: 

(...) codificação axial é o processo de relacionar subcategorias a uma 

categoria. É um processo complexo de pensamento indutivo e dedutivo 

que envolve diversas etapas, que, assim como na codificação aberta, são 

consumadas fazendo-se comparação e perguntas. Entretanto, na 

codificação axial, o emprego desses procedimentos concentra-se mais 

em descobrir e relacionar categorias em termos de modelos de 

paradigmas, ajustando-se melhor a essas funções (p. 114). 

 

A codificação axial visa o aprimoramento das categorias conceituais decorrentes 

da codificação aberta, pois é um “conjunto de procedimentos [realizados] após a 

codificação aberta em que os dados são colocados em uma nova forma por meio das 

relações entre as categorias” (STRAUSS; CORBIN, 1990, p. 96). 

Nessa etapa do processo codificatório, para Gasque (2007), os códigos 

preliminares, que foram previamente determinados, são agrupados em categorias 

conceituais abstratas e complexas, que são elaboradas conforme a representação e a 

ocorrência das informações presentes nos dados que foram coletados durante a condução 

de trabalho de campo de um determinado estudo. 
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Como anteriormente destacado, o professor-pesquisador e o seu orientador 

optaram pela adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados e, consequentemente, não 

haverá as etapas da elaboração da categoria seletiva e nem da redação da teoria emergente, 

pois o objetivo principal dessa pesquisa é buscar uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esse estudo. A figura 4 mostra o modelo simplificado da 

Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

Figura 4: Modelo simplificado da Teoria Fundamentada nos Dados 

 
Fonte: Ladeira (2015, p. 70) 

 

Ressalta-se que os pressupostos relacionados com a Teoria Fundamentada nos 

Dados serão utilizados durante a condução desse estudo. Assim, após a coleta, os dados 

foram analisados de maneira sistemática até que a saturação teórica24 seja evidenciada e 

o processo interpretativo possa ser iniciado. 

 

 

 
24A saturação teórica relacionada com os códigos preliminares ocorre quando nenhum dado relevante ou 

informação nova emerge durante o processo analítico dos dados coletados que é realizado no trabalho de 

campo conduzido nas pesquisas (STRAUSS; CORBIN, 1990). 
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2.2.3.   Triangulação de Dados 

 

A triangulação de dados visa proporcionar um rigor metodológico para uma 

investigação qualitativa, possibilitando uma visão ampla do objeto de análise de estudo, 

auxiliando a reduzir as possíveis distorções quando se utiliza um único método de coleta 

de dados (FLICK, 2004). Assim, a triangulação se refere a uma estratégia de pesquisa que 

tem a finalidade de: 

Comparar e cruzar a consistência das informações derivadas em 

diferentes momentos e por diferentes meios dentro de métodos 

qualitativos. Isso significa (1) comparar dados observacionais com 

dados de entrevistas; (2) comparar o que as pessoas dizem em público 

o que dizem em particular; (3) verificar a consistência do que as pessoas 

dizem sobre a mesma coisa ao longo do tempo; e (4) comparando 

perspectivas de pessoas de diferentes pontos de vista (PATTON, 1999, 

p. 1195). 

 

Nesse estudo, os dados serão triangulados com a utilização dos questionários 

(inicial e final), das entrevistas semiestruturadas com os dois artesãos membros da 

comunidade local, o grupo focal, o diário de campo do professor-pesquisador e 3 (três) 

blocos de atividades matemáticas e geométricas do registro documental desse estudo. A 

figura 5 mostra os instrumentos de coleta que serão utilizados na triangulação dos dados 

dessa pesquisa. 

 

Figura 5: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Adaptado de Andrade (2020) 

 

Na triangulação dos dados, conforme Creswell (2010), os pesquisadores utilizam 

vários instrumentos de coleta para que possam verificar a convergência e a corroboração 
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dos dados coletados e analisados e, também, a interpretação dos resultados com relação 

à problemática abordada, possibilitando a determinação de uma resposta para a questão 

de investigação de um determinado estudo. 

 

2.2.4. Fórmula do Consenso: Buscando a Validade e a Confiabilidade nos 

Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A fórmula do consenso proposta por Miles e Huberman (1994) foi utilizada para 

assegurar a confiabilidade da análise dos dados, sendo dada por: 

 

Consenso =  
consenso (mesma codificação)

codificação total (consenso + divergências)
  (× 100) 

 

Nesse estudo, conforme a utilização desse procedimento, do total de 2.242 

codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados utilizados nessa 

pesquisa, houve 2007 codificações consensuadas e 235 divergências que foram 

encontradas na condução desse processo. Assim, para verificar a confiabilidade da análise 

dos dados e da interpretação dos resultados obtidos nesse estudo foi utilizada a fórmula 

de consenso (MILES; HUBERMAN, 1994), que é dada por: 

 

Consenso = ( 
2.242

2.242 + 235
 ) ∙ (100) = (

2.242

 2.477
 ) ∙ (100)  =  90,5% 

 

Com a utilização dessa fórmula, é possível constatar a validade da análise dos dados 

e a confiabilidade da interpretação dos resultados obtidos nessa investigação. 

Essa verificação se estabelecerá por meio do professor-pesquisador e de seu 

orientador que conferirão os códigos preliminares determinados por meio de uma 

codificação independente, verificando as discordâncias de codificação e procurando 

soluções para resolvê-las por meio de discussões cautelosas para negociar o consenso 

sobre essas codificações e categorizações. 

Nesse sentido, Miles e Huberman (1994) asseguram que um resultado é válido e 

confiável quando o consenso para as codificações for igual ou superior a 90%, que é a 

porcentagem mínima requerida como satisfatório para a verificação da validade e da 

confiabilidade dos processos analítico e interpretativo de um determinado estudo. 
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2.3.      Procedimentos Metodológicos 

 

A aquisição dos conhecimentos êmicos e éticos que estão relacionados com as 

interpretações dos fazeres e saberes dos membros de grupo culturais distintos podem ser 

traduzidos entre si por meio da abordagem dialógica da Etnomatemática. 

Essa abordagem possibilitará que o professor-pesquisador possa desenvolver as 

suas ações metodológicas da pesquisa mediante as observações, análises e interpretações 

conforme os procedimentos metodológicos descritos nessa investigação. 

Desse modo, o professor-pesquisador proverá as suas ações investigativas 

evocando os dados que serão coletados, visando analisar as informações adquiridas para 

que possa interpretar resultados os resultados obtidos nesse estudo, possibilitando a 

determinação de uma resposta para a questão de investigação desse estudo. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) destacam a importância da promoção de um 

processo de ensino e aprendizado em Matemático por meio da Etnomodelagem com a 

utilização de sua abordagem dialógica. 

Então, o professor-pesquisador formalizou as suas pretensões que estavam 

relacionadas aos objetivos propostos para essa pesquisa, bem como estão relacionadas 

com o processo de investigação de práticas educativas por meio da conexão entre os 

conhecimentos matemáticos êmicos e éticos numa abordagem dialógica. 

Esse processo teve como objetivo obtenção de dados e informações necessárias 

que podem possibilitar o desenvolvimento de uma ação pedagógica baseada na 

abordagem dialógica da Etnomodelagem por meio da utilização dos blocos de atividades 

descritos nessa pesquisa. 

Posteriormente, o professor-pesquisador contatou com a Direção da Escola 

(Anexo 01) na qual essa investigação foi realizada, que autorizou a sua condução nessa 

instituição escolar de ensino, após ter conhecimentos sobre as atividades que seriam 

realizadas no trabalho de campo desse estudo. 

Prosseguindo com essa formalização, o professor-pesquisador submeteu esse 

projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) para verificação do atendimento aos requisitos e exigências desse comitê. Assim, 

após essa aprovação, o professor-pesquisador executou a ação pedagógica relacionada 

com o trabalho de campo, dando prosseguimento à condução dessa pesquisa. 
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Nesse sentido, é importante ressaltar que o Comitê de Ética (CEP), da UFOP, 

autorizou a condução do trabalho de campo desse estudo, de acordo com o Parecer 

Consubstanciado – CAAE no. 37480220.8.0000.5150, de 27 de outubro de 2020. 

Assim, após a aprovação do projeto pelo CEP, o professor-pesquisador entregou, 

em 12 de abril de 2021, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice 1) para os professores para posterior autorização para a sua participação nessa 

pesquisa, bem como para a realização da coleta de dados no trabalho de campo dessa 

investigação. Dessa maneira, esses professores retornaram o TCLE, em maio de 2021, 

devidamente assinado, autorizando a sua participação nessa pesquisa, tornando-se 

participantes desse estudo. 

Por outro lado, um TCLE (Apêndice 2) também foi entregue para 2 (dois) artesãos 

de tapeçaria de sisal da comunidade local, em dezembro de 2020, para autorizar a sua 

participação nesse estudo com relação à coleta de dados referentes às entrevistas 

semiestruturadas. Desse modo, esses artesãos retornaram o TCLE, em fevereiro de 2021, 

devidamente assinado, autorizando a sua participação nessa pesquisa, tornando-se 

participantes desse estudo. 

Com relação aos procedimentos éticos relacionados com essa pesquisa, o principal 

objetivo desses documentos foi informar para os participantes sobre os procedimentos 

metodológicos e instrumentos que foram utilizados no trabalho de campo dessa 

investigação, bem como apresentar informações de que esses participantes podem desistir 

de sua participação nessa pesquisa, a qualquer momento, por vontade própria ou por meio 

de solicitação dos pais e/ou responsáveis. 

Esses documentos também destacam que a colaboração desses participantes foi 

totalmente voluntária, sendo que não haverá identificação de seus nomes e nem da escola 

na qual essa pesquisa foi conduzida. Nesse sentido, foram utilizados nomes fictícios nas 

fases de coleta, organização e análise dos dados, bem como na interpretação e divulgação 

dos resultados desse estudo. 

A coleta dos dados foi realizada por meio da utilização de dois questionários: 

inicial (Apêndice 3) e final (Apêndice 4), da elaboração de 03 (três) blocos de atividades 

do registro documental (Apêndices 6), de 02 (duas) entrevistas semiestruturadas 

(Apêndice 5) e de 1 (um) grupo focal (Apêndice 7). 

Para a condução dessa pesquisa, a obtenção dos dados foi realizada mediante o 

contato direto e interativo do professor-pesquisador com os participantes desse estudo, 
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como, por exemplo, com os 2 (dois) artesãos produtores dos tapetes de sisal que são 

membros da comunidade e que se recordam do início dessa prática na comunidade de 

Cachoeira do Brumado e, também, com os 3 (três) professores que participaram dessa 

investigação. 

Desse modo, conforme orientado por Rosa e Orey (2017b), durante o trabalho de 

campo em Etnomodelagem, o professor-pesquisador pretende buscar, nos encontros 

culturais, a compreensão dos outros (grupo cultural de estudo) por meio da relação cíclica 

de estranhamento, buscando estabelecer um entendimento no movimento indissociável 

de ir e vir, ou seja, entre o estar lá e o estar aqui, procurando contribuições para a 

qualidade de ser diferente entre os insiders e os outsiders para que se possa perceber 

características socioculturais distintas cujo objetivo é contemplar a diversidade. 

Por conseguinte, descrevem-se brevemente os 3 (três) blocos de atividades do 

registro documental que foram utilizados na condução do trabalho de campo dessa 

investigação. 

O Primeiro Bloco de Atividades: Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) 

foi fundamentado na abordagem êmica da Etnomodelagem que propõe uma visão 

compreensível sobre a confecção em tapetes de sisal na perspectiva êmica dos artesãos. 

Nessa etapa, a ação pedagógica da Etnomodelagem propõe que os procedimentos 

matemáticos desenvolvidos localmente promovam o desenvolvimento de uma base 

teórica e prática com relação à produção artesanal em tapete de sisal da comunidade local 

vizinha à escola. 

Essa abordagem busca produzir discussões críticas e reflexivas sobre a confecção 

artesanal em tapete de sisal que foram originadas no processo de análise dos etnomodelos 

êmicos. 

O Segundo Bloco de Atividades: Entendendo os Conhecimentos Escolares 

(Éticos) se relaciona com a abordagem ética da Etnomodelagem, pois se vincula com os 

conhecimentos matemáticos e geométricos escolares aprendidos em salas de aula. 

Essa abordagem busca discutir crítica e reflexivamente sobre a confecção 

artesanal em tapete de sisal conforme os conteúdos escolares utilizados no currículo 

matemático, que foram originadas no processo de análise dos etnomodelos éticos. 

O Terceiro Bloco de Atividades: Integrando Conhecimentos Locais e Escolares 

por meio da Dialogicidade, está relacionado com a abordagem dialógica da 

Etnomodelagem, que busca conectar as experiências cotidianas dos artesãos por meio de 
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sua produção artesanal, bem como com as experiências escolares dos alunos e com a 

prática docente dos professores. 

Essa abordagem busca produzir discussões críticas e reflexivas sobre a confecção 

artesanal em tapete de sisal, que foram originadas no processo de análise dos etnomodelos 

dialógicos que objetivou o estudo da complementaridade entre os conhecimentos êmicos 

e éticos da prática de confecção de tapetes de sisal. 

Esses blocos de atividades contribuíram para que o professor-pesquisador pudesse 

obter uma resposta para a questão de investigação desse estudo, pois possibilitaram que 

os dados fossem codificados em códigos preliminares na codificação aberta, sendo que, 

posteriormente, esses códigos foram agrupados em categorias conceituais por meio da 

codificação axial. 

As observações foram registradas no diário de campo do professor-pesquisador, 

durante a realização das atividades matemáticas e geométricas propostas nos blocos do 

registro documental. Posteriormente, foi realizada a análise dos dados por meio de sua 

organização com a utilização de quadros, bem com o emprego das codificações aberta e 

axial por meio de seus códigos preliminares e de suas categorias conceituais. 

Em seguida, a interpretação dos resultados foi realizada por meio da elaboração 

de categorias conceituais para que o professor-pesquisador pudesse desenvolver a 

resposta para a questão de investigação proposta para esse estudo. 

 

2.4.      Coleta de Dados e Instrumentos 

 

Nessa pesquisa foram utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados afim 

de que o professor-pesquisador possa obter informações que pudessem ser mais bem 

analisadas e, também, para que os resultados pudessem ser interpretados de uma maneira 

mais aprofundada. 

Assim, a utilização de diferentes instrumentos para a coleta de dados tem a 

intenção de validar as informações obtidas nesse estudo para auxiliar o professor-

pesquisador na obtenção da resposta para a questão de investigação: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade 

local, na perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental? 
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Dessa maneira, apresenta-se uma breve descrição de cada um dos instrumentos de 

coleta de dados que serão utilizados nesse estudo. 

 

2.4.1. Questionários 

 

Como instrumento de coleta de dados, os questionários se configuram como uma 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são apresentadas para 

os participantes de um determinado estudo com a intenção de se obter o máximo de 

informações sobre as áreas relacionadas com a problemática das pesquisas (GIL, 2008). 

A elaboração dos questionários é baseada na tradução dos objetivos das 

investigações em questões específicas, pois as suas “é que irão proporcionar os dados 

requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar as 

hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa” (GIL, 2008, p 121). 

Portanto, nessa pesquisa, o professor-pesquisador elaborou 2 (dois) questionários, 

um inicial (Apêndice III) e um final (Apêndice IV), que foram compostos por questões 

fechadas, abertas e mistas, utilizando-os para a obtenção de informações relevantes para 

a condução do trabalho de campo desse estudo. 

Para Rosa (2010), as questões abertas possibilitam que os participantes usufruam 

de autonomia para respondê-las, tornando as respostas mais profundas com relação às 

informações obtidas, mesmo que essas questões necessitem de um empenho maior para 

serem respondidas, codificadas e analisadas. Contudo, esse tipo de questão possibilita que 

os pesquisadores possam ter um entendimento mais abrangente das informações obtidas 

nas respostas dadas para essas questões. 

Por outro lado, Rosa (2010) também afirma que as questões fechadas são 

utilizadas porque são mais simples de serem respondidas e codificadas, possibilitando a 

organização e a análise dos dados coletados. Nesse contexto, as questões mistas são 

compostas, simultaneamente, por questões abertas e fechadas, pois possibilitam uma 

compreensão holística da situação-problema apresentada.                                                                                     

 

2.4.1.1. Questionário Inicial 

 

O questionário inicial (Apêndice III) foi composto por 28 questões, sendo 7 

fechadas,11 abertas e 10 mistas. Esse questionário foi entregue para os professores antes 
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da realização e análise das atividades do registro documental que foram propostas para 

esse estudo. 

O principal objetivo desse questionário foi identificar os conhecimentos tácitos 

dos professores de Matemática, participantes desse estudo, que estão relacionados com a 

problemática dessa pesquisa, como, por exemplo, a produção artesanal em tapeçaria, a 

relação da Matemática com o cotidiano por meio da Etnomodelagem e, ainda, a obtenção 

de informações sobre o contexto social, econômico e cultural da prática de confecção de 

tapetes de sisal. 

 

2.4.1.2. Questionário Final 

 

O questionário final (Apêndice IV) foi entregue para os participantes após a 

realização das atividades propostas no registro documental e do grupo focal. Esse 

questionário foi composto por 17 questões, sendo 7 abertas e 10 mistas, cujo principal 

objetivo está relacionado com as perspectivas dos participantes sobre as atividades que 

foram desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

Outro objetivo desse instrumento de coleta é pesquisar a maneira como os 

conceitos matemáticos e geométricos foram desenvolvidos na perspectiva da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, bem 

como a sua contribuição para o desenvolvimento desses conceitos e da percepção crítica 

e reflexiva dos participantes com relação ao contexto sociocultural local. 

 

2.4.2.  Entrevistas Semiestruturadas 

 

De acordo com Gil (2008) “a entrevista é uma técnica muito eficiente para a 

obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano” (p. 110). Nesse 

sentido, para esta pesquisa, o professor-pesquisador e o seu orientador também adotaram 

o instrumento de coleta de dados denominado de entrevista semiestruturada. 

As entrevistas se caracterizam pelo “encontro entre duas pessoas, a fim de que 

uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 94). A entrevista semiestruturada possibilita a realização de 

indagações dos entrevistadores para com os entrevistados sem a necessidade de seguir 

rigorosamente uma lista de perguntas previamente estruturadas, que são respondidas 

oralmente. 
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Desse modo, o principal objetivo das entrevistas (Apêndice V) nessa pesquisa 

estava relacionado com a coleta de dados pessoais e laborais de 2 (dois) artesãos, além de 

buscar o entendimento das especificidades de sua cultura e práticas que estão relacionadas 

com a tapeçaria. É importante ressaltar que outro objetivo é elaborar um levantamento 

sobre as questões das práticas matemáticas e geométricas locais que são desenvolvidas 

durante a elaboração do artesanato em tapete de sisal. 

As entrevistas foram gravadas (áudio e vídeo), respeitando as normas de 

distanciamento, higienização e uso de máscaras, de forma que se pôde realizá-las na 

residência de cada artesão, possibilitando a realização das análises posteriores dos dados. 

Nesse sentido, Flick (2004) esclarece que “no caso de dados de entrevista, um 

elemento importante desse processo de edição consiste na gravação sonora das palavras 

e na sua posterior transcrição” (p. 179). Essas gravações também podem possibilitar a 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

 

2.4.3.   Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

Os 3 (três) blocos de atividades (Apêndice VI) propostos para o registro 

documental desse estudo, estavam relacionados com o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos e geométricos vinculados à produção artesanal em tapete de 

sisal da comunidade de Cachoeira do Brumado contemplando as abordagens êmica, ética 

e dialógica da Etnomodelagem. A seguir apresenta-se uma breve descrição desses blocos. 

 

1) Primeiro Bloco de Atividades: Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) 

Esse bloco de atividades estava relacionado com a abordagem êmica da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos êmicos (locais). Nesse 

bloco foi oportunizado para os participantes uma visão local (êmica) sobre a 

confecção em tapetes de sisal na perspectiva dos artesãos que estão dentro de sua 

própria cultura.  

2) Segundo Bloco de Atividades: Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos) 

Esse bloco de atividades estava relacionado com a abordagem ética da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos éticos (globais). Nesse 

bloco foi oportunizado para os participantes o desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos aprendidos em sala de aula. 
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3) Terceiro Bloco de Atividades: Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por 

meio da Dialogicidade 

Esse bloco de atividades estava relacionado com a abordagem dialógica da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos (glocais). 

Esse bloco oportunizou para os participantes a conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos escolares com as experiências cotidianas por meio do 

dinamismo cultural da confecção de tapetes de sisal. 

 

Uma das finalidades desses blocos de atividades foi conectar as experiências 

escolares dos participantes com aquelas vivenciadas e experienciadas no cotidiano por 

meio da elaboração de etnomodelos. 

Essa abordagem possibilitou o direcionamento dos participantes para uma 

redefinição dos conceitos matemáticos e geométricos propostos em sala de aula com a 

elaboração de atividades propostas na abordagem dialógica da Etnomodelagem. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) afirmam que os “etnomodelos auxiliam a 

vincular o desenvolvimento das práticas matemáticas desenvolvidas localmente pelos 

membros de grupos culturais distintos com seu patrimônio cultural” (p. 39). 

Portanto, durante a realização dos blocos de atividades, os participantes 

elaboraram os etnomodelos que têm como objetivo estudar as manifestações 

matemáticas, geométricas e culturais relacionadas com as experiências vivenciadas no 

cotidiano dos membros do grupo cultural de artesãos que confeccionam tapetes de sisal. 

 

2.4.4.  Grupo Focal 

 

Compreendendo o grupo focal como um tipo de entrevista realizada em grupo, 

ocorrendo uma exposição oral específica e espontânea dos envolvidos, consideramos que 

a “essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os participantes e o 

pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada em tópicos específicos 

e diretivos (por isso é chamado grupo focal)” (LERVOLINO; PELICIONI, 2001, p. 116). 

Nesta perspectiva, Oliveira e Freitas (1998), argumentam que os grupos focais 

proporcionam riqueza e flexibilidade na coleta de dados, outrora não disponíveis quando 

se aplica um instrumento individualmente, permitindo ainda a espontaneidade pela 

interação entre os participantes. A utilização do grupo focal ainda possibilita a: 
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(...) disponibilidade das correções pelo grupo - no que se refere a visões 

que não estejam corretas, que não sejam socialmente compartilhadas ou 

que sejam radicais - como um meio de validar enunciados e pontos de 

vista. O grupo transforma-se em uma ferramenta que reconstrói 

opiniões individuais de forma mais adequada (FLICK, 2004, p. 126). 

 

Desse modo, o grupo focal para essa pesquisa possibilitou a obtenção de dados 

relacionados com as análises, tanto individual quanto grupal, dos participantes, 

proporcionando mais riqueza e detalhes nas informações disponibilizadas nas coletas de 

dados. 

Com o objetivo de fornecer informações e dados suficientes para auxiliar o 

professor-pesquisador na busca de uma resposta para a questão de investigação, pretende-

se nesta promover perguntas e direcionamentos que proporcione aos professores 

possibilidades de respostas e discussões que possam gerar os dados e as informações 

necessárias para a condução da análise desse estudo. 

Assim, nesse estudo, conforme proposto por Oliveira e Freitas (1998), a 

elaboração do grupo focal seguiu um roteiro (Apêndice VII) preparado com base na 

questão de investigação, bem como nas recomendações que auxiliaram o professor-

pesquisador em sua condução com os participantes desse estudo. 

 

2.4.5.   Diário de Campo do Professor-Pesquisador 

 

Com relação ao diário de campo, Gil (2008) afirma que “para fins de pesquisa, 

pode-se definir diário como o documento escrito na ocasião dos acontecimentos” (p. 150). 

Assim, o diário de campo do professor-pesquisador o auxiliará na complementação das 

informações coletadas durante a condução do trabalho de campo com relação à 

problemática dessa pesquisa. 

Assim, o professor-pesquisador registrará em seu diário de campo todas as 

informações que podem contribuir com a análise de dados. Por exemplo, a observação 

dos comportamentos dos participantes, a sua postura nas realizações das atividades 

propostas em sala de aula, as conversas informais e as entrevistas entre o professor-

pesquisador e os artesãos, os comentários dos alunos e dos artesãos, para que possam 

contribuir para o desenvolvimento da interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

 

2.5.    Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 
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No decorrer desse estudo, essas duas etapas estão rigorosamente relacionadas. O 

objetivo da análise é organizar e sumariar os dados a fim de obter o fornecimento de 

respostas à problemática proposta para a pesquisa. Nesse direcionamento, a interpretação 

dos resultados obtidos objetiva buscar um sentido mais amplo das respostas, pois é 

realizada mediante a sua conexão com outros conhecimentos obtidos anteriormente 

durante a realização do trabalho de campo (GIL, 2008). 

Os processos de análise dos dados e da interpretação dos resultados que serão 

obtidos nesse estudo serão conduzidos por meio da observação dos blocos de atividades 

que serão realizados em sala de aula. Desse modo, a análise dos dados foi realizada com 

a utilização das informações coletadas durante a observação direta dos participantes desse 

estudo no desenvolvimento dessas atividades. Essas observações serão registradas no 

diário de campo do professor-pesquisador para posterior análise. 

Com a utilização dos pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, o conjunto 

dos dados que compuseram a amostragem teórica, foi transcrito para possibilitar a análise 

da problemática dessa pesquisa, bem a interpretação dos resultados pelo professor-

pesquisador. 

Em seguida, os dados foram codificados por meio do emprego das codificações 

aberta e axial, que possibilitaram a elaboração de categorias conceituais, que visam 

possibilitar a interpretação dos resultados obtidos pelo professor-pesquisador para 

auxiliá-lo na elaboração de uma resposta para a questão de investigação dessa 

investigação. 

Nesse processo, o professor-pesquisador aplicará a triangulação dos dados para 

auxiliar o professor-pesquisador na compreensão da problemática desenvolvida para esse 

estudo, bem como da utilização da fórmula do consenso para assegurar a validade e a 

confiabilidade dos resultados obtidos nesse estudo. 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COM A UTILIZAÇÃO DAS 

CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o resultado da análise dos dados 

coletados nas entrevistas semiestruturadas, nos questionários inicial e final, nos três 

blocos de atividades propostos, no grupo focal, bem como no diário de campo do 

professor pesquisador, que foram realizados durante a condução do trabalho de campo 

dessa pesquisa, pois visou a determinação de uma resposta para a seguinte questão de 

investigação: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade 

local, na perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental? 

 

Para a realização dessa investigação, o professor-pesquisador transcreveu as 

entrevistas semiestruturadas e o grupo focal, codificou e analisou as respostas dadas pelos 

participantes para os questionários e para os blocos de atividades propostos nesses 

documentos de coleta de dados, bem como utilizou as anotações registradas em seu diário 

de campo. 

 

3.1.      Procedimento Analítico dos Dados 

 

A análise dos dados realizada através de codificações é o procedimento por meio 

do qual os dados são selecionados para que as informações sejam identificadas e 

conceitualizadas, visando o posterior estabelecimento de relações entre os conceitos 

determinado nesse processo codificatório. 

O processo analítico, utilizado nessa pesquisa, objetiva o estabelecimento de 

teoria emergente que objetiva garantir o rigor metodológico necessário, para auxiliar os 

pesquisadores na identificação do direcionamento da investigação, pois tem como 

objetivo o desenvolvimento de fundamentos metodológicos que buscam a consistência e 

a integração necessária para geração e redação dessa teoria (STRAUSS; CORBIN, 1990). 
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Contudo, conforme destacado anteriormente, nesse estudo, o principal objetivo do 

professor-pesquisador é delinear uma resposta para a questão de investigação que retrate 

a problemática proposta para essa pesquisa. Dessa maneira, o professor-pesquisador e o 

seu orientador optaram pela adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, pois as etapas 

da codificação seletiva e da redação de uma teoria emergente não serão utilizadas nesse 

estudo. 

Nesse direcionamento, a amostragem teórica que reuniu os diferentes 

instrumentos de coleta utilizados nessa investigação possibilitou o desenvolvimento da 

análise, bem como o levantamento inicial das informações constantes nos dados e dos 

procedimentos de codificação e categorização, que foram conduzidos de maneira 

sistemática e simultânea até que a composição teórica dos dados fosse verificada por meio 

da identificação dos códigos preliminares na codificação aberta e das categorias 

conceituais na codificação axial. 

Nesse sentido, o processo analítico dessas informações foi realizado conforme os 

parâmetros determinados pela Teoria Fundamentada nos Dados. Assim, inicialmente, por 

meio da codificação aberta os dados foram examinados cautelosamente, comparados e 

verificados linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo, possibilitando a 

identificação dos códigos preliminares (GLASER; STRAUSS, 1967). 

O quadro 2 mostra um exemplo de codificação aberta que foi utilizada para a 

identificação dos códigos preliminares relacionados com os dados coletados nas 

entrevistas semiestruturadas realizadas com 2 (dois) artesãos participantes desse estudo. 

 

Quadro 2: Exemplo de códigos preliminares identificados na codificação aberta das 

entrevistas semiestruturadas com os artesãos 

Dados coletados Codificação Aberta 

ATS1: Comecei a trabalhar como artesão com 

oito anos (1) de idade apreendendo na casa das 

mais antigas artesãs que tinha aqui em Cachoeira 

do Brumado (2), daí pra cá até a idade atual (3). 

Fui professora durante seis anos (4). 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

3) Conhecimento passado de geração em 

geração 

4) Experiência profissional prévia 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com o processo analítico dos dados, o professor-pesquisador iniciou 

a codificação axial por meio de uma análise cautelosa dos códigos preliminares obtidos 

durante a realização da codificação aberta. 
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Nesse processo, esses códigos foram reorganizados, visando a sua relação com as 

categorias conceituais identificadas na codificação axial. Por conseguinte, o professor-

pesquisador agrupou os códigos preliminares por semelhanças conceituais para a 

determinação dessas categorias. O quadro 3 mostra um exemplo da codificação axial 

utilizada nesse estudo para a determinação das categorias conceituais identificadas nas 

entrevistas semiestruturadas com os 2 (dois) artesãos participantes desse estudo. 

 

Quadro 3: Exemplo de categorias conceituais identificadas na codificação axial das 

entrevistas semiestruturadas com os artesãos 

Códigos Preliminares 

(Codificação Aberta) 

Categorias Conceituais 

(Codificação Axial) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

3) Conhecimento passado de geração em 

geração 

4) Experiência profissional prévia 

 

Conhecimento Local (Êmico)  

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com a finalidade de reagrupar os códigos preliminares em categorias conceituais, 

em um nível maior de abstração, por meio da codificação axial, os processos de coleta e 

análise dos dados ocorreram simultaneamente durante todas as etapas da condução desse 

estudo (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Desse modo, apresenta-se a análise dos dados coletados nos instrumentos 

utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo: entrevistas 

semiestruturadas, questionários (inicial e final), grupo focal e os blocos de atividades do 

registro documental. 

 

3.1.1.   Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

Para a composição da amostragem teórica desse estudo, o professor-pesquisador 

realizou 2 (duas) entrevistas semiestruturadas (Apêndices V), com 2 (dois) artesãos, 1 

(uma) do sexo feminino e 1 (um) do sexo masculino. A entrevista com a artesã foi 

realizada no dia 4 de março de 2021, das 18 horas às 18 horas e 40 minutos, enquanto a 

entrevista com o artesão foi realizada no dia 9 de março de 2021, das 16 horas às 16 horas 

e 55 minutos. 

O principal objetivo dessas entrevistas foi compreender algumas especificidades 

relacionadas com a cultura desses artesãos vinculadas à confecção de tapetes de sisal, 
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bem como entender as questões relacionadas com a utilização de suas práticas 

matemáticas no cotidiano, além de relacionar essas atividades com a elaboração de 

etnomodelos êmicos retóricos provenientes de suas práticas laborais. 

Como procedimento metodológico, para o desenvolvimento analítico dessas 

entrevistas, o professor-pesquisador optou pela elaboração de um relatório textual para a 

apresentação dos dados e de sua análise, visando a identificação dos códigos preliminares 

e das categorias conceituais relacionadas com essas entrevistas semiestruturadas. 

 

3.1.1.1. Entrevista Semiestruturada com a Artesã 

 

A escolha da artesã de tapete de sisal da comunidade local, identificada como 

ATS1, para participar desse estudo se enquadra nos fatores relacionados ao gênero 

feminino, ao tempo de realização dessa prática cultural e pela quantidade de informações 

que essa profissional pode fornecer com relação à problemática dessa investigação. 

Nessa perspectiva, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que essa artesã possui um conhecimento aprofundado e prático 

(êmico) das atividades desenvolvidas nessa arte, além de ser uma das pioneiras na nessa 

prática cultural da confecção dos tapetes de sisal.  

Essa entrevista foi realizada na residência do professor-pesquisador, a pedido 

dessa artesã, seguindo os procedimentos de distanciamento e higienização e todos os 

protocolos de segurança relacionados à Covid-19, pois visou assegurar o bem estar e a 

saúde dos participantes. Essa artesã também declarou, antes da realização da entrevista, 

que “me sinto confortável nesse local e que não me intimido por estar sendo gravada”. 

Esse fato possibilitou uma condução tranquila e fluida dessa entrevista. 

A entrevistada tem 63 anos, é viúva, estudou até o oitavo ano do ensino 

fundamental, tem 4 (quatro) filhos, sendo que 2 (dois) deles são artesãos e trabalham com 

a confecção de tapete de sisal. Assim, essa entrevistada afirmou que “dois de meus filhos 

são artesãos e trabalham com tapete de sisal”. Essa entrevistada trabalha com a confecção 

de tapete de sisal desde 1965, possuindo uma renda familiar25 de 3 a 4 salários mínimos. 

Ao ser indagada sobre o motivo de realizar o trabalho como artesã, essa participante 

destacou que: 

 

 
25Na época da realização do trabalho de campo desse estudo, o salário mínimo era de R$ 1.100,00. 
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(...) trabalho como artesã porque é uma coisa que não é só por ser 

tradição do lugar, porque as vezes nem todo mundo aqui do lugar faz, é 

uma coisa que eu gosto de fazer e me ajuda muito na questão 

psicológica e eu gosto de fazer, além da renda que é boa e eu gosto de 

fazer o artesanato. 

 

Nesse direcionamento, essa participante relatou que foi criada no lugarejo onde se 

confecciona o tapete de sisal e que com 8 (oito) anos de idade começou a aprender a 

confeccionar essa arte, destacando que “Comecei a trabalhar como artesã com oito anos 

de idade apreendendo na casa das mais antigas artesãs que tinha aqui em Cachoeira do 

Brumado, daí pra cá até a idade atual”. 

Desse modo, essa participante evidencia a importância do conhecimento local, 

que é difundido de geração em geração para o seu aprendizado sobre essa prática cultural, 

ou seja, o conhecimento etnomatemático para o desenvolvimento do seu trabalho 

cotidiano. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a cultura exerce uma 

influência com relação ao desenvolvimento do conhecimento local, inclusive o 

matemático, que é historicamente construído e difundido de geração em geração. 

Essa artesã relatou que, no início da prática de produção do tapete de sisal, a sua 

confecção era realizada com pita26, uma matéria prima obtida no próprio lugarejo. Assim, 

comentou que o “tapete era feito de pita, que é a mesma fibra, porém era um processo 

diferente”. 

Sobre os produtos relacionados com a confecção do tapete de sisal, essa 

entrevistada afirmou que: 

Uso o fitilho, que é uma trama que a gente usa para fazer a moldura do 

tapete, e essa é industrial, o sisal e a pita, caso eu queira, eu encontro 

aqui em alguma beira de estrada, algum lugarejo por aqui por perto, a 

pintura que a gente usa é um corante que compramos também. 

 

No entanto, após 15 (quinze) anos em que aprendeu a arte da tapeçaria, essa 

participante descobriu em uma loja na cidade de São Paulo, o sisal, que começou a ser 

utilizada como a matéria prima mais importante para a confecção dos tapetes. 

Desse modo, essa participante afirmou que o “sisal eu vim a conhecer na idade de 

vinte e dois anos na cidade de São Paulo, numa loja e daí pra frente comecei a trabalhar 

 

 
26A pita é a folha de uma árvore chamada piteira (BARROS, 2013). A pita (Furcraea foetida) que também 

conhecida pelos nomes de gravatá-açu e piteira é uma planta da família das agaváceas, sendo cultivada com 

fins ornamentais e utilizada para a extração de fibras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
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com o sisal”. Essa participante também relatou que o “sisal é adquirido no estado da 

Bahia”, sendo comercializado nas regiões sisaleiras27”. 

Com relação à confecção do tapete de sisal, essa participante esclareceu que “eu 

uso tear e uso a fibra, que lavo bem lavado e pinto” e, em seguida, afirmou que “eu uso o 

tear de madeira ou de ferro para fazer a moldura do tapete”. A partir de então, essa 

profissional utiliza o tear para proceder com o “alinhamento de nylon, na moldura e, em 

seguida, vem com a fibra, dando início ao tapete, tanto o tapete quadrado quanto o 

redondo”, evidenciando a importância do conhecimento local (êmico) para a realização 

dessa atividade diária. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o conhecimento matemático local é 

desenvolvido quando os membros de grupos culturais distintos têm a própria 

interpretação de sua cultura (abordagem êmica) (ROSA; OREY, 2012). 

Então, com relação ao maquinário utilizado nessa prática, essa artesã esclareceu 

que o processo “é tudo manual, desde o início que começa a lidar com a fibra até o término 

do tapete que é manual”, comentando que a “fibra deve ser lavada e posteriormente 

pintada nas cores desejadas para a confecção do tapete”. A figura 6 mostra a visualização 

em parte dessas etapas relacionadas com a confecção do tapete de sisal. 

Figura 6: Etapas utilizadas na confecção do tapete de sisal 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Além disso, ao ser questionada sobre a última profissão exercida antes de se tornar 

artesã, essa entrevistada destacou que “não tinha uma outra profissão. Fui professora 

durante seis anos, mas conciliando uma coisa e outra ao mesmo tempo, sendo artesã e 

trabalhando como professora rural”. 

 

 
27O território do Sisal, mais conhecido como região Sisaleira da Bahia, está localizado no domínio 

morfoclimático do semiárido, o nordeste desse estado. O Território da Cidadania Do Sisal, na Bahia, 

abrange uma área de 21.256,50 Km², sendo composto por 20 municípios que cultivam essa planta para a 

obtenção dessa matéria prima (CUNHA, NETO; GIONGO, 2010) 
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Referente ao preço do tapete de sisal, ao ser questionada sobre como procede para 

definir o preço, a artesã destacou que o: 

(...) cálculo do preço é feito calculando todos os gastos com a matéria 

prima que a gente compra para a confecção e também é acrescentado o 

valor de pagamento básico de um trabalhador por serviço diário, 

creditando como mão de obra, a partir de então, faço esses cálculos para 

ter o valor do tapete de sisal. 

 

Ainda com relação ao preço, quando indagada sobre o aumento ou decrescimento 

do preço de venda desse artesanato, essa participante afirmou que “se a matéria prima 

tiver acréscimo e os produtos que a gente usa no tapete tiver acréscimo aí a gente tem que 

calcular e repassar o valor”. 

Ao ser questionada se utilizava a calculadora para auxiliá-la a calcular o valor a 

ser pago nas vendas, essa participante respondeu que “Sim” e completou essa informação 

afirmando que utiliza esse recurso tecnológico para “fazer os cálculos, para multiplicar 

(...), somar (...), pra ficar mais prático, mais fácil”. 

Posteriormente, essa participante afirmou que o conhecimento matemático escolar 

é importante para as atividades que realiza em suas atividades diárias, pois “Eu acho 

importante porque eu tenho que está usando a matemática tanto para somar, para a venda, 

para achar os valores, pra diminuir se for a parte geométrica”. 

Em seguida, o professor-pesquisador perguntou se a artesã utilizava algum 

conteúdo matemático praticado na escola para a venda de seus produtos, sendo que essa 

participante respondeu que “Sim”, ressaltando que utiliza “algumas operações básicas e 

conteúdos relacionados com a unidade de medidas e com a geometria”, expressando que 

utiliza os conteúdos matemáticos para “dividir os desenhos, então, de qualquer forma eu 

uso a parte geométrica, a parte de metragem”. 

Nesse sentido, com referência à utilização de conteúdos matemáticos praticados 

na escola para a confecção do tapete de sisal, essa participante afirmou que “Sim”, 

destacando a utilização de algumas formas geométricas na confecção dos tapetes de sisal, 

como, por exemplo, o “losango, retângulos, que são desenhos que na matemática e na 

escola a gente consegue”. 

Ao ser questionada se a Matemática escolar é importante para a confecção dos 

tapetes de sisal, essa artesã respondeu positivamente que: “eu acho a Matemática 

importante porque da mesma forma que na venda eu necessito da matemática escolar, na 

confecção eu preciso somar dividir e conhecer as figuras”. Desse modo, essa participante 
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evidencia a importância do conhecimento matemático escolar (ético) para a realização de 

suas atividades laborais cotidianas. 

Por exemplo, A abordagem ética do conhecimento matemático refere-se à 

interpretação dos aspectos culturais de um determinado grupo a partir das categorias dos 

observadores externos, como, por exemplo, os pesquisadores e os educadores (ROSA; 

OREY, 2012). 

Prosseguindo com essa entrevista, o professor-pesquisador solicitou que essa 

artesã explicasse como repassa os conhecimentos relacionados com a confecção dos 

tapetes de sisal para os seus filhos, familiares e/ou parentes. Então, essa participante 

afirmou que, “ao repassar os meus conhecimentos, primeiramente, começo esse processo 

mostrando a importância do trabalho, que é um trabalho manual, é um trabalho que pode, 

não só contar como renda para as pessoas, como também para o estado psicológico da 

pessoa”. 

Essa resposta evidencia os benefícios físicos, orçamentários e psicológicos dessa 

prática cultural. Assim, Rosa (2010) afirma que além de ampliar o repertório de saberes 

e fazeres dos membros de grupos culturais distintos, a compreensão das práticas 

culturalmente localizadas possibilitam o reconhecimento e a valorização da própria 

cultura, pois promove o desenvolvimento de valores da coexistência e do respeito e 

sensibilidade cultural, que são fundamentais para o convívio democrático. 

Continuando com a sua explicação, referente à prática de ensinar, 

especificamente, o fazer da prática de confecção do tapete de sisal, essa participante 

afirmou que nessa fase, os aprendizes “para ensinar, eles ficam do meu lado e eu vou 

tirando as dúvidas deles e eles ficam treinando e eu olhando”. 

Em conformidade com esse contexto, Rosa e Orey (2017a) afirmam que o 

desenvolvimento do conhecimento matemático é historicamente construído e difundido 

de geração em geração, que busca valorizar o conhecimento tácito dos alunos, pois 

possibilita o desenvolvimento de sua capacidade cultural a partir de seus interesses na 

realidade sociocultural na qual estão inseridos. 

Quando questionada sobre como essa participante sabe a quantidade de sisal a ser 

utilizada na confecção do tapete, essa artesã respondeu que “sei da quantidade de sisal 

pelo tamanho do tapete a gente já tem uma prática própria”. Em seguida, o professor-

pesquisador direcionou uma pergunta para o contexto geométrico, solicitando que a 

entrevistada explicasse como ela determina os desenhos utilizados nos tapetes de sisal. 
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Desse modo, essa artesã respondeu que “já tenho uma forma para determinar os desenhos 

que a gente já criou desde o início que aprendeu, já tem aquela forma”.  

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que a abordagem utilizada por essa artesã tem os seus princípios fundamentados no 

dinamismo cultural, com ênfase para a comunicação dialógica, que está embasada no 

respeito mútuo e nas diferenças individuais, bem como, na valorização dos membros 

desse grupo cultural específico e de suas subjetividades. 

Prosseguindo com a questão os conteúdos geométricos utilizados na confecção 

dos tapetes, especificamente, sobre algumas formas e desenhos que são realizados por 

meio de pedido, de encomenda ou se todos são escolha dos próprios artesãos, essa 

entrevistada respondeu que: “Não. Já temos os desenhos que é popular e que a gente já 

faz mesmo, mas se caso o cliente pede um desenho a gente também olha o desenho que 

o cliente pede”. 

De acordo com essa linha de raciocínio, essa artesã foi questionada sobre como 

sabe se os desenhos dos tapetes de sisal estão iguais ou na mesma distância, então, essa 

entrevistada afirmou que “tudo é contado, tudo é dividido desde o início do tapete, a gente 

já conta a quantidade de fios que tem ali e divide tudo antes de começar o tapete pra 

começar e terminar tudo no mesmo tamanho”. Desse modo, conforme a resposta dada 

para essa questão, infere-se sobre a existência de um conhecimento matemático local 

(êmico) que é utilizado por essa artesã em suas atividades diárias.  

Por finalizar essa entrevista, o professor-pesquisador solicitou que essa artesã 

explicasse quais procedimentos são utilizados para que as figuras fiquem do mesmo 

tamanho e também como as localizava no espaço do tapete. Essa entrevistada respondeu 

que: “Para as figuras ficarem do mesmo tamanho, mantenho a mesma quantidade de fios 

que começa até terminar, para que nenhuma figura saia maior do que o outra”. A figura 

7 mostra como essa artesã utiliza os fios de sisal na confecção do tapete para que as figuras 

fiquem do mesmo tamanho. 
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Figura 7: Utilização de fios de sisal na confecção do tapete pela artesã ATSF1 para que 

as figuras fiquem do mesmo tamanho 

 
Fonte: arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após os questionamentos realizados para a participante nessa entrevista 

semiestruturada, o professor-pesquisador a encerrou, agradecendo a participação da 

artesã. As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram a 

predominância do conhecimento êmico (local) dessa participante na realização dos 

cálculos necessários para realização das tarefas de sua vida diária referente à confecção 

do tapete de sisal. 

Contudo, essa participante também aplicou os conhecimentos matemáticos 

escolares (éticos) nessas atividades, visando a complementação de seus saberes e fazeres 

locais na realização dessa atividade. Consequentemente, a confecção dos tapetes de sisal 

está relacionada com os contextos culturais êmico, ético e dialógico, que estão presentes 

nesse processo de confecção desse artefato cultural. 

Para Rosa e Orey (2017b), essa perspectiva promove a visão de que os sistemas 

de conhecimento local podem ser incluídos no repositório global, possibilitando a geração 

de ambientes que promovam o diálogo entre diversos sistemas de conhecimento, como, 

por exemplo, os conhecimentos matemáticos escolares e acadêmicos. 

 

3.1.1.2. Entrevista Semiestruturada com o Artesão 

 

Seguindo o mesmo padrão de escolha da artesã ATS1 para a entrevista, o 

professor-pesquisador realizou a escolha do artesão de tapete de sisal da comunidade 

local, identificado como ATS2, para participar desse estudo. O segundo artesão é do 
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gênero masculino, possuindo, aproximadamente, 30 anos de realização dessa prática 

cultural e, consequentemente, esse profissional forneceu informações relevantes com 

relação à problemática proposta para essa investigação. 

A entrevista com esse artesão foi conduzida no dia 9 de março de 2021, das 16 

horas às 16 horas e 55 minutos, sendo realizada na residência desse profissional. É 

importante ressaltar que o professor-pesquisador adotou todas as precauções de 

segurança, mantendo o distanciamento físico, bem como a utilização de máscara e álcool 

em gel28. 

Em seguida, o artesão solicitou que o professor-pesquisador lesse as perguntas da 

entrevista semiestruturada, antes da gravação de áudio e da filmagem, alegando que se 

sentiria mais seguro em saber se conseguiria responder todas as indagações. Desse modo, 

o professor-pesquisador atendeu essa solicitação e iniciou a condução dessa entrevista 

com esse profissional. 

Esse entrevistado tem 61 anos, é casado, estudou até o segundo ano do ensino 

fundamental e tem 3 (três) filhos. Com relação aos seus filhos, esse artesão respondeu 

que os “três filhos já trabalhou com artesanato, mas atualmente não” e complementou a 

sua resposta ao afirmar que “antes eles [filhos] faziam o artesanato em tapete de sisal, 

mas atualmente não fazem mais artesanato, nenhum deles trabalha com tapete”. A renda 

familiar desse artesão é de 1 salário mínimo29 e meio. 

Ao ser perguntado sobre o motivo de realizar o trabalho como artesão, esse 

participante enfatizou que “antes eu trabalhava na fazenda fazendo serviços gerais”, bem 

próximo ao lugarejo em que mora, mas como “parei de realizar as atividades laborais 

nessa fazenda e precisei trabalhar com tapete de sisal”. Esse entrevistado trabalha como 

artesão na confecção de tapetes de sisal há 30 anos. 

Sobre a aquisição dos produtos para a confecção dos tapetes de sisal, esse 

participante afirmou que “adquiro os produtos com uma senhora que vende o sisal e os 

demais itens compramos em mercado”, inclusive, a fornecedora é a artesã ATS1, 

entrevistada antes desse artesão, que também mencionou que os “materiais utilizados para 

essa confecção são o sisal, alinhamento e tinta”. 

 

 
28Recomendações do Ministério da Saúde e da prefeitura local com o objetivo de garantir a preservação da 

saúde e a prevenção contra a Covid-19. 
29Na época da condução do trabalho de campo desse estudo, o valor do salário mínimo era de R$ 1.100,00. 
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Com relação à confecção do tapete de sisal, esse artesão esclareceu que “eu alinho 

ele, começo duas carreiras embaixo e divido as laterais, faço os cantos do lado e do outro 

e aí eu venho com os outros desenhos completando a moldura do tapete”. A figura 8 

mostra como o tapete de sisal é confeccionado com a utilização dessa distribuição. 

 

Figura 8: Tapete de sisal conforme confeccionado pelo artesão ATSF2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que esse artesão utiliza o seu conhecimento local (êmico) para o desenvolvimento dessa 

prática artesanal/cultural. Nesse sentido, Rosa e Orey (2017b) afirmam que os 

procedimentos utilizados nas práticas matemáticas locais são incorporados êmicamente 

no conjunto de saberes e fazeres desenvolvidos pelos membros do próprio grupo, como, 

por exemplo, a iteração utilizada no trabalho artesanal com miçangas em algumas regiões 

africanas. 

Além disso, ao ser solicitado para explicar como repassou os conhecimentos 

relacionados com a confecção dos tapetes de sisal para os seus filhos e/ou parentes o 

artesão destacou que “para repassar esses conhecimentos eu ponho eles perto e explico 

como faz os nozinhos, os losangos, os desenhos do tapete, na prática mesmo vai 

ensinando os filhos e os outros”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que essa resposta possibilitou a observação de que as ideias e os procedimentos 

matemáticos são produzidos nesse ambiente sociocultural porque se manifestam nas 
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práticas matemáticas que são intrínsecas aos significados culturais. Esses saberes e 

fazeres são difundidos de geração em geração (ROSA; OREY, 2017a). 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1993) destaca que os conhecimentos matemáticos 

presente nas práticas culturais são socialmente aprendidas, apreendidas e historicamente 

transmitidas, de geração em geração, entre os membros dos grupos culturais distintos. 

Com referência ao preço do tapete de sisal, ao ser questionado sobre como esse 

entrevistado determina o preço de venda, esse artesão esclarece que é “o preço de venda 

do tapete é feito de acordo com o preço da corda (sisal) e do alinhamento e da tinta e da 

mão de obra”. 

Em seguida, o professor-pesquisador prosseguiu essa entrevista nessa mesma 

linha de raciocínio ao questionar sobre como esse artesão define o momento de aumentar 

ou abaixar o preço dos tapetes de sisal. Assim, esse entrevistado afirmou que “se a corda 

subir [de preço] o tapete aumenta, se não subir fica paralisado”. 

Ao ser indagado pelo professor-pesquisador se utilizava a calculadora para 

auxiliá-lo nos cálculos de valores a serem pagos nas vendas, esse entrevistado respondeu 

que “não uso calculadora” e justificou a sua resposta ao afirmar ainda que “uso a memória 

e faço as contas a mão mesmo”. 

Prosseguindo com essa entrevista, o professor-pesquisador perguntou se esse 

artesão utilizava conteúdos matemáticos praticados na escola para a venda de seus 

produtos. Esse artesão respondeu essa questão positivamente ao afirmar que “Sim, uso” 

e justificou a sua respostar ao informar que utiliza os conteúdos matemáticos escolares 

para “fazer conta, as contas básicas, soma e multiplica, pra saber o que está acontecendo 

com a quantidade de tapetes”. 

Com referência à utilização de conteúdos matemáticos praticados na escola para 

a confecção do tapete de sisal, esse participante afirmou que “Usamos esses conteúdos”, 

destacando que utiliza esses conhecimentos para “ajustar o tapete, pra medir a lateral dele 

e o comprimento”. 

Quando questionado se a Matemática escolar é importante para a confecção dos 

tapetes de sisal, esse artesão respondeu que “É importante para saber o que você está 

vendendo, o que você vai receber e (...) pra saber o que sobrou da renda do tapete, o 

saldo”. 
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De maneira similar, ao ser indagado se a matemática escolar é importante para a 

confecção dos tapetes de sisal, o entrevistado também afirma que a “matemática é 

importante para medir, tem que ter metro e tem que ter tudo”. 

Quando questionado sobre como esse artesão calcula a quantidade de sisal a ser 

utilizado na confecção do tapete, esse entrevistado respondeu que “determino essa quantia 

de sisal pelo peso que possuem determinados tamanhos de tapetes de sisal”, 

exemplificando que “por exemplo, uma passadeira gasta dois quilos, uma manta seria a 

metade, daí eu tenho esses cálculos já gravado na cabeça”. 

Prosseguindo com essa entrevista, o professor-pesquisador perguntou sobre o 

contexto geométrico utilizado nesse tipo de tapeçaria ao solicitar que esse artesão 

explicasse como determina os desenhos utilizados na confecção dos tapetes de sisal. 

Desse modo, esse artesão respondeu que: 

O desenho do tapete eu determino de acordo com a corda que fiz e com 

a pintura pra gente fazer. Se tenho mais azul ou amarelo eu vou saber 

se consigo fazer com losango ou de linha corrida ou outro desenho pra 

deixar o tapete mais estampado. 

 

Em seguida, o artesão respondeu sobre os procedimentos que utiliza para verificar 

se os desenhos dos tapetes de sisal estão iguais ou na mesma distância ao afirmar que 

“para ver se os desenhos estão iguais ou na mesma distância eu divido e depois olho a 

grossura que estou tecendo pra não ficar desigual”. 

Similarmente, o professor-pesquisador solicitou que esse artesão explicasse quais 

procedimentos são utilizados para que as figuras ficassem do mesmo tamanho e também 

como as localizava no espaço do tapete. Esse entrevistado respondeu que “para que as 

figuras fiquem do mesmo tamanho eu faço as verificações medindo, passando a medida 

pra não sair desigual, começa em baixo, vai em cima, vai no meio, de acordo com o que 

vou tecendo”. 

Assim, ao término da realização dos questionamentos dessa entrevista 

semiestruturada, o professor-pesquisador encerrou a sua condução e agradeceu a 

participação do artesão no desenvolvimento do trabalho de campo desse estudo. 

 

3.1.1.3 Codificação Aberta dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O professor-pesquisador procedeu com a condução da codificação aberta em 

conjunto com o seu orientador, visando conectar os códigos preliminares obtidos nesse 

processo com a problemática proposta para esse estudo, bem como com o seu 
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embasamento teórico e metodológico. Desse modo, o principal objetivo da codificação 

aberta estava relacionado com a identificação dos códigos preliminares que foram 

identificados com a análise das respostas dadas para as entrevistas semiestruturadas. 

O quadro 4 mostra os códigos preliminares identificados na codificação aberta, 

que foi realizada com relação à análise dos dados coletados nas entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Quadro 4: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base nas 

entrevistas semiestruturadas 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

ATS1: Comecei a trabalhar como artesão com oito anos (1) de 

idade apreendendo na casa das mais antigas artesãs que tinha 

aqui em Cachoeira do Brumado (2), daí pra cá até a idade atual 

(3). Fui professora durante seis anos (4), mas conciliando uma 

coisa e outra ao mesmo tempo (5), sendo artesã e trabalhando 

como professora rural (6A). Não tinha uma outra profissão (4). 

ATS2: Antes eu trabalhava na fazenda (4) fazendo serviços 

gerais (10). 

ATS1: Trabalho como artesã (1) porque é uma coisa que não é 

só por ser tradição do lugar (6B), porque as vezes nem todo 

mundo aqui do lugar faz (7), é uma coisa que eu gosto de fazer 

(8) e me ajuda muito na questão psicológica (9) e eu gosto de 

fazer (8), além da renda que é boa (10) e eu gosto de fazer o 

artesanato (8). 

ATS2: Parei de realizar as atividades laborais (10) nessa 

fazenda (4) e precisei trabalhar (1) com tapete de sisal (11). 

 

ATS1: Dois de meus filhos são artesãos (1) e trabalham com 

tapete de sisal (3). 

ATS2: Os três filhos já trabalhou com artesanato (1), mas 

atualmente não (7). Antes eles [filhos] faziam o artesanato (1) 

em tapete de sisal (11), mas atualmente não fazem mais 

artesanato (6B), nenhum deles trabalha com tapete (7). 

 

ATS1: O tapete (11) era feito de pita (12), que é a mesma fibra 

(14), porém era um processo diferente (13). Uso o fitilho (14), 

que é uma trama que a gente usa para fazer a moldura do tapete 

(13), e essa é industrial (14), [como] o sisal (14), a pita, caso eu 

queira (12), eu encontro aqui em alguma beira de estrada, 

algum lugarejo por aqui por perto (15), a pintura que a gente 

usa (13) é um corante que compramos também (14). O sisal 

(14) eu vim a conhecer na idade de vinte e dois anos na cidade 

de São Paulo (10), numa loja e daí pra frente comecei a 

trabalhar com o sisal (13). O sisal é adquirido no estado da 

Bahia (12). 

ATS2: Adquiro os produtos com uma senhora que vende (10) o 

sisal (12) e os demais itens compramos em mercado (14). 
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ATS1: Para fazer o tapete eu uso tear e uso a fibra, que lavo 

bem lavado e pinto (13). Eu uso o tear de madeira ou de ferro 

para fazer a moldura do tapete (11). Uso o tear para fazer o 

alinhamento de nylon, na moldura e, em seguida, vem com a 

fibra, dando início ao tapete (13), tanto o tapete (11) quadrado 

quanto o redondo (15A). É tudo manual, desde o início (13) 

que começa a lidar com a fibra (12) até o termino do tapete que 

é manual (13). A fibra (12) deve ser lavada e posteriormente 

pintada nas cores desejadas para a confecção do tapete (13). 

ATS2: Os materiais utilizados para essa confecção são o sisal, 

o alinhamento e a tinta (14). 

 

ATS1: O cálculo do preço é feito calculando todos os gastos (17) 

com a matéria prima que a gente compra para a confecção (14) e 

também é acrescentado o valor de pagamento básico de um 

trabalhador por serviço diário, creditando como mão de obra 

(16), a partir de então, faço esses cálculos para ter o valor do 

tapete de sisal (17). 

ATS2: O preço de venda do tapete (17) é feito de acordo com o 

preço da corda (sisal) e do alinhamento e da tinta e da mão de 

obra (16). 

 

ATS1: Se a matéria prima tiver acréscimo e os produtos que a 

gente usa no tapete tiver acréscimo (18) aí a gente tem que 

calcular e repassar o valor (17). 

ATS2: Se a corda subir [de preço] o tapete aumenta, se não 

subir fica paralisado (18). 

 

ATS1: Uso a calculadora (19) para fazer os cálculos (17), para 

multiplicar (...), somar (...) (20), pra ficar mais prático, mais fácil 

(21). 

ATS2: Não uso calculadora (19), pois uso a memória e faço as 

contas a mão mesmo (17). 

 

ATS1: Sim, uso algumas (17) operações básicas (20) e conteúdos 

relacionados com a unidade de medidas e com a geometria (14). 

ATS2 Sim, uso [conteúdos matemáticos] (20) para fazer conta, 

as contas básicas (17), soma e multiplica (20), pra saber o que 

está acontecendo com a quantidade de tapetes que vendo (21). 

 

ATS1: Uso [conteúdos matemáticos] (20) para dividir os 

desenhos (17), então, de qualquer forma eu uso a parte 

geométrica (15A), a parte de metragem (20). 

ATS2: Usamos esses conteúdos [matemáticos] (20) para ajustar 

o tapete (17), pra medir a lateral dele e o seu comprimento (21). 

 

6A30) Abordagem 

dialógica 

 

 

 

 

6B) Tradição cultural 

 

 

 

7) Preservação da 

identidade cultural 

 

 

 

 

8) Valorização cultural 

 

 

 

 

9) Relação socioafetiva 

 

 

 

 

10) Sobrevivência 

 

 

 

 

11) Artefatos culturais 

 

 

 

 

12) Produto local para 

confecção do tapete 

 

 

 

 

13) Processo local de 

confecção do tapete 

 

 

 

 

 

 
30O código 6 (seis) foi subdividido nos códigos 6A e 6B para não comprometer a sequência dos demais 

códigos, pois o código 6B foi identificado posteriormente, havendo a necessidade da complementaridade 

dessa numeração de modo sequencial. 



101 

 

 

ATS1: Uso losango, retângulos, que são desenhos (15A) que na 

matemática e na escola a gente consegue (22). 

ATS2: Usamos esses conteúdos [matemáticos] (20) para ajustar, 

medir a lateral e o comprimento (21) do tapete (11). 

A matemática é importante (23) para medir (21), tem que ter 

metro (20) e tem que ter tudo (23). 

 

ATS1: Eu acho a matemática importante (23) porquê da mesma 

forma que na venda (23) eu necessito da matemática escolar, na 

confecção eu preciso (21) somar e dividir (20) e conhecer as 

figuras (15A). Eu acho importante porque eu tenho que está 

usando a matemática (23) tanto para somar (20), para a venda, 

para achar os valores (21), pra diminuir (20) se for a parte 

geométrica (15A). 

ATS2: É importante (23) pra você saber o que você está 

vendendo, o que você vai receber, o que sobrou da renda do 

tapete, o saldo (18). 

 

ATS1: Ao repassar os meus conhecimentos (3), primeiramente, 

começo esse processo mostrando a importância do trabalho (8), 

que é um trabalho manual (13), é um trabalho que pode, não só 

contar como renda para as pessoas (10), como também para o 

estado psicológico da pessoa (9). Para ensinar, eles ficam do 

meu lado e eu vou tirando as dúvidas deles (3) e eles ficam 

treinando e eu olhando (1). 

ATS2: Para repassar esses conhecimentos eu ponho eles 

perto e eu explico como faz (3) os nozinhos, os losangos, 

os desenhos do tapete (13), na prática (2) mesmo vai 

ensinando os filhos e os outros (3) 
 

ATS1: Sei da quantidade de sisal pelo tamanho do tapete (16) a 

gente já tem uma prática (2), se for um tapete pequeno, a gente 

já sabe quanto que gasta (17) porque, a gente já vem pesando pra 

saber quanto que vai gastar, então, a gente já tem uma prática de 

controle (16), pra pesar o sisal e saber o que vai usar (17). 

ATS2: Determino essa quantia de sisal pelo peso que possuem 

determinados tamanhos de tapetes de sisal (16). Por exemplo, 

uma passadeira gasta dois quilos, uma manta seria a metade 

(16), daí eu tenho esses cálculos já gravado na cabeça (2). 

 

ATS1: Já tenho uma forma para determinar os desenhos (17) 

que a gente já criou desde o início que aprendeu, já tem aquela 

forma (1). Atualmente, a gente criou outros desenhos (25) 

porque a gente vê outros tipos de tapetes (5) e a gente já criou 

outros tipos de desenhos diferentes (25), mas vem contando e 

dividindo (20) e ali depois que você fez a trama (13) você conta 

divide (20) e sabe qual desenho você pode fazer (1). Já temos 

os desenhos que é popular e que a gente já faz mesmo (7), mas 

14) Produto industrial 

para confecção do 

tapete 

 

 

 

15) Importância da 

comunidade 

 

 

 

 

 

15A31) Conteúdos 

geométricos 

 

 

 

 

16) Matematização das 

situações cotidianas   

 

 

 

17) Estratégias de 

resolução  

 

 

 

 

18) Interpretação de 

problemas matemáticos  

 

 

 

 

19) Artefato tecnológico  

 

 

 

 

20) Conteúdos 

matemáticos 

 

 

 

21) Contribuição do 

conhecimento 

matemático escolar nas 

atividades artesanais. 

 

 
31O código 15A foi inserido, pois foi identificado posteriormente aos demais códigos, sendo necessária a 

sua inclusão para manter a sequência originalmente adotada pelo professor-pesquisador. 
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se caso o cliente pede um desenho a gente também olha o 

desenho que o cliente pede (25). 

ATS2: Eu alinho ele [tapete de sisal], começo duas carreiras 

embaixo (13) e divido as laterais (17), faço os cantos do lado e 

do outro e aí eu venho com os outros desenhos completando (13) 

a moldura do tapete (19). O desenho do tapete eu determino de 

acordo com a corda que fiz (16) e com a pintura pra gente fazer 

(13). Se tenho mais azul ou amarelo eu vou saber se consigo 

fazer (2) com losango (14) ou de linha corrida (13) ou outro 

desenho (25) pra deixar o tapete mais estampado (8). 
 

ATS1: Tudo é contado, tudo é dividido (20) desde o início do 

tapete (13), a gente já conta a quantidade de fios que tem ali e 

divide tudo antes de começar o tapete (16) pra começar e 

terminar tudo no mesmo tamanho (18). 

ATS2: Para ver se os desenhos estão iguais ou na mesma 

distância (17) eu divido (20) e depois olho a grossura que estou 

tecendo pra não ficar desigual (13). 

 

ATS1: Para as figuras ficarem do mesmo tamanho (18), 

mantenho a mesma quantidade de fios que começa até terminar 

(17), para que nenhuma figura saia maior do que o outra (16). 
ATS2: Para que as figuras fiquem do mesmo tamanho (18) eu 

faço as verificações (17) medindo, passando a medida (20) pra 

não sair desigual, começa em baixo, vai em cima, vai no meio, 

de acordo com o que vou tecendo (13). 

 

 

 

 

22) Ensino e 

aprendizagem da 

Matemática 

 

 

 

23) Importância da 

Matemática  

 

 

 

 

24) Repassando o 

conhecimento dialógico 

 

 

 

 

25) Inovação artesanal 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a finalização da identificação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das entrevistas semiestruturadas, o professor-pesquisador procedeu 

com a codificação axial para a determinação das categorias conceituais identificadas 

nesse instrumento de coleta de dados. 

 

3.1.1.4 Codificação Axial dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O quadro 5 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados na análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as 

questões das entrevistas semiestruturadas, que foram agrupados pelos professor-

pesquisador em categorias conceituais por meio de semelhança de conceitos presentes 

nessas informações. 
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Quadro 5: Categorias conceituais identificadas na codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias 

Conceituais) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

3) Conhecimento passado de geração em geração 

4) Experiência profissional prévia 

6B) Tradição cultural 

7) Preservação da identidade cultural 

8) Valorização cultural 

9) Relação socioafetiva 

10) Sobrevivência 

11) Artefatos culturais 

12) Produto local para confecção do tapete 

13) Processo local de confecção do tapete 

 

 

 

 

 

Conhecimento Local 

(Êmico)  

 

 

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

19) Artefato tecnológico 

20) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

22) Ensino e aprendizagem da Matemática 

23) Importância da Matemática  

Conhecimento Global 

(Ético)  

5) Dinamismo cultural 

6A) Abordagem dialógica 

15) Importância da comunidade 

16) Matematização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

21) Contribuição do conhecimento matemático nas atividades 

artesanais. 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

25) Inovação artesanal 

Conhecimento 

Dialógico (Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

questionário inicial que foi realizado com os participantes desse estudo. 

 

3.1.2. Análise dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

Nesse tópico, apresentam-se os dados coletados no questionário inicial, composto 

por 28 questões abertas, fechadas e mistas. O principal objetivo do questionário inicial 

foi identificar os conhecimentos tácitos dos professores de Matemática, participantes 

desse estudo, que estão relacionados com a problemática dessa pesquisa, como, por 

exemplo, a produção artesanal em tapeçaria, a relação da Matemática com o cotidiano 
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por meio da Etnomodelagem e, ainda, a obtenção de informações sobre o contexto social, 

econômico e cultural da prática de confecção de tapetes de sisal. 

A análise dos dados coletados nos instrumentos mostra que 3 (três) professores 

participantes da pesquisa responderam ao questionário inicial que foi entregue no dia 30 

de maio de 2021. Esses questionários foram devolvidos para o professor-pesquisador no 

dia 21 de junho de 2021. 

Nesse tópico, o professor-pesquisador analisou as questões de 13 a 27 desse 

instrumento de coleta de dados, pois as questões de 01 a 12 foram analisadas no Capítulo 

II dessa dissertação, haja vista que estavam relacionadas com a caracterização dos 

professores participantes desse estudo. 

Dessa maneira, as respostas dadas para a questão 13: Você conhece ou já adquiriu 

algum tapete de sisal produzido no distrito de Cachoeira do Brumado? Sim ( ). Explique. 

Não ( ). Explique, mostra que os 3 (três) participantes confeccionaram e/ou adquiriram 

tapetes de sisal produzidos no distrito, inclusive 2 (dois) participantes, PM1 e PM3, 

afirmaram que, já confeccionaram esse artesanato, sendo que 1 (uma) participante, PF2, 

afirmou que ainda confecciona tapetes de sisal. 

Por exemplo, o participante PM1 respondeu que “como morador do distrito cresci 

vendo ser um meio econômico da comunidade”, o participante PM3 afirmou que “antes 

de atuar como professor eu já confeccionei muitos tapetes, pois era uma forma de ganhar 

dinheiro, além de ser um trabalho leve que requer habilidade e atenção” enquanto a 

participante PF2 comentou que “Conheço e já produzi muitos [tapetes]. Aprendi aos 5 

anos e teço até hoje”. 

As respostas dadas para a questão 14: Explique se você sabe como o tapete de 

sisal é confeccionado? também revela que os 3 (três) participantes responderam que 

sabem como o tapete de sisal é confeccionado. Nesse direcionamento, os participantes 

PF2 e PM1 relataram que conhecem tanto a confecção desse artesanato com o sisal 

quanto com a pita. 

Por exemplo, o participante PM3 respondeu que “Hoje este trabalho ficou mais 

simples pois muitas pessoas da nossa comunidade estão comprando o sisal, o que tornou 

o trabalho mais fácil, porém os trabalhos da arte do tapete ficou mais bonito com a técnica 

de pintar o sisal” o participante PM1 comentou que “primeiro você alinha e depois vai 

tecendo a corda” enquanto a participante PF2 afirmou que “Sim, tanto o de sisal, quanto 

o de piteira lavada no rio e produzida aqui na nossa região”. 
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A análise das respostas dadas para a questão 15: Explique se você já utilizou os 

conhecimentos matemáticos locais, de fora da sala de aula, na preparação de suas aulas, 

mostra que os participantes PF2, PM1 e PM3 utilizaram os conhecimentos locais, de fora 

da sala de aula, na preparação de suas aulas. No entanto, a participante PF2 não justificou 

a sua resposta enquanto o participante PM1 esclareceu que “já utilizei e ainda utilizo, 

quando vou abordar ou introduzir atividades de geometria, na resolução de problemas 

com as 4 operações” e o participante PM3 afirmou que “aplico a matemática do dia a 

dia”. 

As respostas dadas para a questão 16: Você acha que é possível trabalhar os 

conteúdos matemáticos utilizando atividades sobre a confecção artesanal de tapetes de 

sisal? Explique a sua resposta. Sim ( ). Quais. Não ( ) Explique, mostram que os 3 (três) 

participantes consideram que é possível trabalhar os conteúdos matemáticos com a 

utilização de atividades sobre a confecção artesanal de tapetes de sisal. 

Esses participantes também comentaram que essa ação pedagógica apresenta 

possibilidades da utilização de conteúdos matemáticos, como, por exemplo, figuras 

geométricas, cálculos de área e perímetro, operações de soma, multiplicação, divisão e 

subtração com números naturais.  

Por exemplo, o participante PM3 respondeu que esses conteúdos são “operações 

com números Naturais, Áreas e perímetros de figuras planas, plano cartesiano do 1º 

quadrante e ciclo trigonométrico em tapetes circulares(redondo)”, o participante PM1 

afirmou que esses conteúdos são “medidas, porcentagem e figuras geométricas” enquanto 

a participante PF2 comentou que utiliza os conteúdos “figuras geométricas, contagens de 

números, as quatro operações e problemas”. 

A análise das respostas dadas para a questão 17: Você acha que é possível 

trabalhar os conteúdos geométricos utilizando atividades sobre a confecção artesanal de 

tapetes? Explique a sua resposta. Sim (   ). Quais? Não (   ). Explique, mostra que os 3 

(três) participantes afirmaram, unanimidade, sobre a possibilidade da utilização de 

conteúdos geométricos no trabalho docente relacionado com a confecção artesanal de 

tapetes de sisal. 

Por exemplo, a participante PF2 esclareceu que “os tapetes são produzidos com 

figuras geométricas”, o participante PM1 indicou que utiliza figuras geométricas como o 

“losango, quadrado, retângulo e círculo” enquanto o participante PM3 argumentou que 



106 

 

 

emprega conteúdos geométricos, como por exemplo, “a ideia de ponto, reta e plano, áreas 

e perímetros, ângulos agudos, retos, obtusos, classificação de triângulos”. 

A análise das respostas dadas para a questão 18: Você acha que a Matemática 

pode auxiliar na confecção manual de algum artesanato? Sim (   ). Explique a sua 

resposta. Não (   ). Explique a sua resposta, mostra que os 3 (três) professores entendem 

que a Matemática pode auxiliar na confecção manual de algum artesanato. 

Por exemplo, a participante PF2 comentou que “sem matemática não dá pra fazer 

tapetes”, o participante PM2 argumentou que “a matemática move o mundo, ela está em 

todo lugar” enquanto o participante PM3 destacou que o conhecimento matemático pode 

auxiliar na “confecção do tapete, no cálculo de área, perímetro e na panela de pedra, que 

é outro artesanato da nossa região, o cálculo de volume e muitos outros tipos de 

artesanato”. 

As respostas dadas para a questão 19: Explique se você acha possível ensinar os 

conteúdos matemáticos e geométricos por meio da utilização atividades do dia a dia, 

como, por exemplo, a confecção de tapetes, mostram que os 3 (três) participantes a 

responderam. Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “Sim”, contudo, não 

justificou a sua resposta, o participante PM1 respondeu que “Sim, já a respondi 

anteriormente” enquanto o participante PM3 comentou que esses conteúdos podem ser 

utilizados “Na compra do sisal e na venda dos tapetes podemos usar as noções da 

matemática financeira, enfim deixo aqui essas dicas sabendo que podemos explorar muito 

mais”. 

A análise das respostas dadas para a questão 20: Você já estudou 

Etnomatemática? (  ) Sim   (  ) Não. Explique a sua resposta, mostram que os 3 (três) 

participantes a responderam de maneiras diversas. Por exemplo, a participante PF2 

afirmou que “Não me lembro. Acho que sim”, o participante PM1 assinalou que “Sim”, 

contudo, não justificou a sua resposta enquanto o participante PM3 comentou que “Sim” 

ao afirmar que “No segundo grau, como fiz magistério vi um pouco em alguma disciplina 

do curso”. 

As respostas dadas para a questão 21: Você já estudou Modelagem Matemática? 

(  ) Sim. (  ) Não. Explique a sua resposta, mostram que os 3 (três) participantes 

responderam essa questão positivamente. Por exemplo, a participante PF2 respondeu que 

“Não se lembro. Acho que sim”, o professor PM1 afirmou que “Sim”, contudo, não 
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justificou a sua resposta enquanto o participante PM3 comentou que “Sim. Em didática 

quando fiz magistério (Ensino Médio) e em metodologia da educação (curso superior)”. 

A análise das respostas dadas a questão 22: Explique o que é a Etnomatemática, 

mostra que os 3 (três) participantes responderam essa questão. Por exemplo, a participante 

PF2 afirmou que “além do tradicional ensino da matemática visa também um ensino-

aprendizagem mais criativo e atualizado, ampliando os conhecimentos”, o participante 

PM1 respondeu que é “a Matemática que é desenvolvida por etnias, cultura e povos” 

enquanto o participante PM3 mencionou que “é uma proposta educacional que defende 

que a matemática deve ser explicada e entendida dentro de um contexto cultural próprio, 

considerando a abordagem de cada um”. 

A análise das respostas dadas para a questão 23: Explique o que é a Modelagem 

Matemática, mostra que os 3 (três) participantes explicaram o próprio entendimento para 

a Modelagem. Por exemplo, a participante PF2 mencionou que a “Modelagem 

Matemática estuda, através de simulação, as coisas reais, para descobrir os 

acontecimentos”, o participante PM1 a Modelagem Matemática “é a parte da matemática 

que estuda um modelo para ser desenvolvido” enquanto o participante PM3 comenta que 

“é o modelo que usamos para ensinar ou aprender, levando em consideração o dia a dia 

estabelecendo paralelos e respeitando a cultura de cada região”. 

As respostas dadas para a questão 24: Você conhece a Etnomodelagem? (  ) Sim (  

) Não. Explique a sua resposta, mostram que os 3 (três) participantes responderam essa 

questão. Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “Sim. É uma mistura do cotidiano 

com a ética, a cultura, a comparação dos envolvidos na matemática para melhorar a 

compreensão de situações problemas”, o participante PM1 respondeu que “Sim”, mas não 

justificou a sua resposta enquanto o participante PM3 destacou que “Sim. Acredito que 

tenha um pouco de conhecimento, pois como professor considero muito a realidade 

cultural e a abordagem de cada aluno”. 

A análise das respostas dadas para a questão 25: Explique se é possível conectar 

a cultura com a Matemática, mostram que os 3(três) participantes responderam essa 

questão. Por exemplo, a participante PF2 esclareceu que “Sim, trabalhamos dessa forma”, 

o participante PM1 explicou que “Sim, temos que fazer um estudo voltado para esse fim” 

enquanto o participante PM3 afirmou que “Sim, tem muita influência no processo de 

ensino aprendizagem”. 
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As respostas dadas para a questão 26: Explique se a cultura pode influenciar o 

desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos, mostra que os 2 (três) 

participantes responderam essa questão enquanto 1 (uma) participante, PF2, não a 

respondeu. Por exemplo, o participante PM1 afirmou que “Sim, o pensamento de cada 

cultura é diferente” enquanto o participante PM3 respondeu que “Sim, e isto varia de uma 

região para outra, imagine uma região em que se desenvolve a agricultura e a pecuária, o 

pensamento estará ligado à produção (quantidade) e ao lucro. 

A análise das respostas dadas para a questão 27: Explique se a cultura pode 

influenciar o desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos, mostra que o 2 

(dois) participantes desse estudo responderam essa questão enquanto 1 (uma) 

participante, PF2, não a respondeu. Por exemplo, o participante PM1 afirmou que é “a 

resposta é a mesma do item anterior” enquanto o participante PM3 esclareceu que: 

(...) como a arte está ligada à geometria e a matemática e considerando 

que o aluno já conviva nesse meio, onde predomina o artesanato, e o 

mesmo desperta um interesse por esta cultura isto poderá influenciá-lo 

a desenvolver com mais facilidade a geometria.  

 

Finalizando a análise das questões do questionário inicial, o professor-

pesquisador, com o auxílio de seu professor-orientador, elaborou uma situação-problema 

envolvendo o artesanato em tapete de sisal relacionado com a questão 28: Uma artesã 

tece, com sisal, tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve 

um padrão retangular de 80 cm por 50 cm. Responda as questões abaixo, conforme os 

dados propostos na figura 9. 

 

Figura 9: Tapete de sisal retangular de 80 cm por 50 cm com figuras geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para essa questão 28, que se subdivide em 11 itens, o professor-pesquisador 

elaborou o quadro 6, que mostra as respostas dadas pelos participantes PM1 e PM3, haja 

vista que, a participante PF2 não respondeu os itens propostos para essa questão. 
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Quadro 6: Respostas dadas pelos participantes para os itens da questão 28 do 

questionário inicial 

Itens Respostas 

PM1 PM3 

a) Quais são as figuras 

geométricas que os alunos 

poderiam identificar no 

tapete? 

Retângulo 

losango e 

triângulo. 

Retângulo, losango e triângulos 

retângulos e acutângulos, etc. 

b) Explique como os 

alunos poderiam explicar 

como essas figuras se 

movimentam no tapete? 

Não sei. Eles poderiam dizer que elas se 

movimentam para cima ou para 

baixo, na vertical ou na horizontal. 

c) Se os alunos 

dobrassem o tapete ao meio, 

na horizontal, como eles 

explicariam o que acontece 

com as figuras. 

Esta resposta seria 

do aluno e não 

minha. 

Os triângulos modificariam o seu 

formato, assim como os losangos 

transformariam em triângulos. 

d) Se os alunos 

dobrarem o tapete ao meio, 

na horizontal, como eles 

explicariam o que acontece 

com as figuras. 

Esta resposta seria 

do aluno e não 

minha. 

Os triângulos se transformariam em 

novos triângulos bem como os 

losangos em triângulos. Como 

poderiam dizer também que 

diminuiria o comprimento e 

consequentemente a área e o 

perímetro. 

e) Se os alunos 

dobrarem o tapete ao meio, 

na vertical, como eles 

explicariam o que acontece 

com as figuras. 

Não respondeu Os triângulos se transformariam em 

novos triângulos bem como os 

losangos em triângulos. Como 

poderiam dizer também que 

diminuiria a largura e 

consequentemente a área e o 

perímetro. 

f) Você conhece 

alguém que tece esse tipo de 

tapete? Quem? Qual é o 

parentesco? 

Vários vizinhos 

amigos e 

familiares meus. 

Sim. Pessoas da nossa Comunidade, 

vizinhos, o Professor Osvaldo. 

Amigos, primos, tios, etc. 

g) Você sabe tecer esse 

tipo de tapete? Explique 

como você aprendeu. 

Sim, aprendi 

vendo minha mãe 

tecer. 

Sim. Quando era criança aprendi 

vendo minha Mãe tecer. 

h) Explique como os 

alunos poderiam determinar 

o perímetro do tapete? Qual é 

esse perímetro? 

Somar as medidas 

de todos os lados.  

Medindo com 

uma fita métrica e 

somando suas 

medidas. 

Somando as medidas dos lados do 

tapete. Na figura acima o Perímetro 

será 260 cm, pois P = 80cm + 80cm 

+ 50 cm + 50cm, logo P = 260cm. 

i) Explique como os 

alunos poderiam determinar 

a área desse tapete. Qual é 

essa área? 

Não respondeu O tapete representa um retângulo e 

nesse caso a área seria base vezes 

altura, ou seja A = b x h, logo A = 80 

cm x 50 cm → A = 4000cm2 

j) Explique como os 

alunos poderiam determinar 

a área e o perímetro das 

figuras que estão dentro do 

tapete. 

Medindo seus 

lados  

Na minha opinião eles poderiam 

determinar utilizando fórmulas 

matemáticas, contando a quantidade 

de pontos que compõem cada figura, 

etc. 
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k) Em sua opinião, os 

alunos conseguiriam 

identificar outros elementos 

matemáticos e geométricos 

no tapete? Quais? Explique a 

sua resposta. 

Sim, pontos retas 

e planos 

Neste caso vai depender da série e da 

maturidade de cada aluno, pois 

alunos do ensino médio tem uma 

visão e um conhecimento maior 

comparado com ensino fundamental, 

poderão enxergar até mesmo um 

tapete que represente uma imagem 

gráfica de uma função 

trigonométrica, etc. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação e a análise dos dados coletados no questionário inicial, 

apresentam-se as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.1.2.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O quadro 7 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário inicial. 

 

Quadro 7: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para o 

questionário inicial 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

13) Você conhece ou já adquiriu algum tapete de sisal produzido 

no distrito de Cachoeira do Brumado? 

PF2: Conheço [tapete de sisal] e já produzi muitos (1). Aprendi 

aos 5 anos (2) e teço tapetes até hoje (6B). PM1: Como morador 

do distrito  cresci vendo (7) ser um meio econômico da 

comunidade (10). PM3: Antes de atuar como Professor (4) já 

confeccionei (1) muitos tapetes (11), pois era uma forma de 

ganhar dinheiro (10), além de ser um trabalho leve (2) que requer 

habilidade e atenção (1). 

14) Explique se você sabe como o tapete de sisal é 

confeccionado. 

PF2: Sim (2), tanto o de sisal (14) quanto o de piteira (12) lavada 

no rio e produzida aqui na nossa região (13). PM1: Primeiro 

você alinha, e depois vai tecendo a corda (13). PM3: quando era 

criança fiz muitos (1) tapetes (11) de sisal (12), mas para 

confeccionar (4) minha Mãe batia a piteira no rio e deixava na 

água para depois lavar e colocar para secar (13). Hoje este 

trabalho ficou mais simples (4) pois muitas pessoas da nossa 

comunidade (15) estão comprando o sisal (14), o que tornou o 

trabalho mais fácil (4), porém os trabalhos da arte do tapete ficou 

mais bonito (24) com a técnica de pintar o sisal (25). 

15) Explique se você já utilizou os conhecimentos matemáticos 

locais, de fora da sala de aula, na preparação de suas aulas. 

PF2: Sim (2). PM1: Aplicando a matemática do dia a dia (16), 

mostrando que a matemática está em nosso cotidiano (23). PM3: 
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Já utilizei e ainda utilizo (16), quando vou abordar ou introduzir 

(22) atividades de geometria (26), na resolução de problemas 

(17) com as 4 operações (20). 

16) Você acha que é possível trabalhar os conteúdos 

matemáticos utilizando atividades sobre a confecção artesanal 

de tapetes de sisal? 

PF2: Figuras geométricas (15A), contagem de números (17), as 

quatro operações (20) e problemas (18). PM1: Medidas, 

porcentagem (20), figuras geométricas (15A). PM3: Operações 

com números naturais (20), Áreas e perímetros de figuras planas 

(15A), plano cartesiano do 1º quadrante, ciclo trigonométrico 

(20) em tapetes circulares (redondo) (11). 

17) Você acha que é possível trabalhar os conteúdos 

geométricos utilizando atividades sobre a confecção artesanal 

de tapetes? 

PF2: Os tapetes (11) são produzidos (13) com figuras 

geométricas (15A). PM1: losango, quadrado, retângulo, circulo 

(15A) 

PM3: A ideia de ponto, reta e plano, áreas e perímetros, ângulos 

agudos, retos, obtusos, classificação de triângulos, etc. (15A) 

18) Você acha que a Matemática pode auxiliar na confecção 

manual de algum artesanato? 

PF2: Sem matemática não dá pra fazer (21) tapetes (11). PM1: a 

matemática move o mundo, ela está em todo lugar (23). PM3: No 

tapete (11), cálculo de área, perímetro (15A), na panela de pedra 

(15A) que é outro artesanato da nossa região (8), o cálculo de 

volume (15A) e muitos outros tipos de artesanato (11). 

19) Explique se você acha possível ensinar os conteúdos 

matemáticos e geométricos por meio da utilização atividades do 

dia a dia. 

PF2: Sim (21). PM3: É possível, pois a matemática está inserida 

em todas as artes (21) e na tapeçaria não seria menos importante 

(23), já vemos a matemática na confecção (21) do tear 

(instrumento que se usa para tecer) (12), na separação e 

contagem dos pontos para desenharmos cada figura (21) e nesse 

quesito podemos abordar a resolução de problemas (17) 

utilizando as quatro operações (20), no comprimento e altura 

(15A) de cada tapete (11) podemos abordar área e perímetro 

(15A). Na compra do sisal (14) e na venda dos tapetes (10) 

podemos usar as noções (16) da matemática financeira (20), 

enfim deixo aqui essas dicas (6A) sabendo que podemos explorar 

muito mais (21). PM1: Sim já respondi anteriormente (21). 
20) Você já estudou Etnomatemática? 

PF2: Não me lembro. Acho que sim (27). PM1: Sim (27). 

PM3: Estudei no segundo grau (22), como fiz Magistério vi um 

pouco [Etnomatemática] em algumas disciplinas do Curso (27). 

21) Você já estudou Modelagem Matemática? 

PF2: Não se lembro. Acho que sim (28). PM1: Sim (28). 
PM3: Em Didática (27) quando fiz o Magistério (Ensino Médio) 

(22) e em Metodologia da Educação (27) (Curso Superior) (22). 

22) Explique o que é a Etnomatemática. 

PF2: Além do tradicional ensino da matemática (22) visa 

também um ensino aprendizagem mais criativo e atualizado (29), 

ampliando os conhecimentos (24). PM1: Matemática que é 
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desenvolvida (2) por etnias, cultura e povos (27). PM3: É uma 

proposta educacional (29) que defende que a matemática deve 

ser explicada e entendida (22) dentro de um contexto cultural 

próprio (7), considerando a bagagem de cada um (9). 

23) Explique o que é a Modelagem Matemática. 

PF2: Estuda através de simulação as coisas reais (16), para 

descobrir os acontecimentos (18). PM1: É a parte da matemática 

(22) que segue um modelo para ser desenvolvida (28). PM3: É o 

modelo que usamos para ensinar ou aprender (28), levando em 

consideração o dia a dia (16) estabelecendo paralelos (24) e 

respeitando a cultura de cada região (7). 

24) Você conhece a Etnomodelagem? 

PF2: É uma mistura do cotidiano com a ética, a cultura, a 

comparação dos envolvidos na matemática (30) para melhorar a 

compreensão de situações problemas (18). PM1: Sim (30). PM3: 

Acredito que tenho um pouco de conhecimento (30) pois como 

professor (4) considero muito a realidade cultural (8) e a 

bagagem de cada aluno (2). 

25) Explique se é possível conectar a cultura com a 

Matemática. 

PF2: Sim (27), trabalhamos dessa forma (8). PM1: Temos que 

fazer um estudo voltada para este fim (6A). PM3: Sim (27) e tem 

muita influência no processo ensino aprendizagem (22), pois a 

realidade de cada um (6B) e a forma de aprender (29) pode ser 

usada como exemplos modelos da cultura local (24). 

26) Explique se a cultura pode influenciar o desenvolvimento 

do pensamento matemático dos alunos. 

PM1: Sim (27) o pensamento de cada cultura é diferente (5). 

PM3: Sim (27) e isto varia de uma região para outra (5), imagine 

uma região em que se desenvolve a agricultura e a pecuária (6B), 

o pensamento estará ligado à produção (quantidade) e ao lucro 

(10). Já em regiões onde se desenvolve a arte (6B) o pensamento 

estará voltado (2) às figuras geométricas (15A). 

27) Explique se a cultura pode influenciar o desenvolvimento 

do pensamento geométrico dos alunos. 

PM1: Sim (27) o pensamento de cada cultura é diferente (5). 

PM3: Como a arte está ligada à geometria e a matemática (6A) e 

considerando que o aluno já conviva nesse meio (9), onde 

predomina o artesanato (7), e o mesmo desperta um interesse por 

esta cultura (8) isto poderá influenciá-lo a desenvolver com mais 

facilidade (29) a geometria (15A). 

28) Uma artesã tece, com sisal, tapetes com desenhos baseados 

em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular 

de 80 cm por 50 cm. Responda as questões abaixo. 

a) Quais são as figuras geométricas que os alunos poderiam 

identificar no tapete 

PM1: Retângulo, losango e triângulos (15A). PM3: Retângulo, 

losango e triângulos retângulos e acutângulos (15A)  

b) Explique como os alunos poderiam explicar como essas 

figuras se movimentam no tapete. 

PM1: Não sei (31). PM3: Eles poderiam dizer que elas [figuras 

geométricas] se movimentam para cima ou para baixo, na vertical 

ou na horizontal (18). 
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c) Se os alunos dobrassem o tapete ao meio, na horizontal, 

como eles explicariam o que acontece com as figuras. 

PM1: Esta resposta seria do aluno e não minha (31). PM3: Os 

triângulos modificariam o seu formato, assim como os losangos 

transformariam em triângulos (18). 

d) Se os alunos dobrarem o tapete ao meio, na horizontal, como 

eles explicariam o que acontece com as figuras. 

PM1: Esta resposta seria do aluno e não minha (31). PM3: Os 

triângulos se transformariam (18) em novos triângulos bem como 

os losangos em triângulos (15A). Como poderiam dizer também 

que diminuiria (18) o comprimento e consequentemente a área e 

o perímetro (15A). 

e) Se os alunos dobrarem o tapete ao meio, na vertical, como 

eles explicariam o que acontece com as figuras. 

PM3: Os triângulos se transformariam em novos triângulos (18) 

bem como os losangos em triângulos (15A). Como poderiam 

dizer também que diminuiria (18) a largura e consequentemente 

a área e o perímetro (15A). 

f) Você conhece alguém que tece esse tipo de tapete 

PM1: Sim (15). Vários vizinhos amigos e familiares meus (9). 

PM3: Sim (15). Pessoas da nossa Comunidade, vizinhos, o 

Professor Osvaldo. Amigos, primos, tios, etc. (9) 

g) Você sabe tecer esse tipo de tapete 

PM1: Sim (2), aprendi (1) vendo minha mãe tecer (2). PM3: Sim 

(2). Quando era criança aprendi (1) vendo minha Mãe tecer (2). 

h) Como os alunos poderiam determinar o perímetro do tapete 

PM1: Somar as medidas de todos os lados (17). Medindo com 

uma fita métrica (11) e somando suas medidas (17). PM3: 

Somando as medidas dos lados (17) do tapete (11). O Perímetro 

(15A) será 260 cm, pois P = 80cm + 80cm + 50 cm + 50cm, logo 

P = 260 cm (16). 

i) Explique como os alunos poderiam determinar a área desse 

tapete 

PM3: O tapete (11) representa um retângulo e nesse caso a área 

seria base vezes altura (15A), ou seja, A = b x h, logo A = 80 cm 

x 50 cm → A = 4000cm2 (16). 

j) Explique como os alunos poderiam determinar a área e o 

perímetro das figuras que estão dentro do tapete. 

PM1: Medindo seus lados (18). PM3: Eles poderiam determinar 

utilizando (18) fórmulas matemáticas (20), contando a 

quantidade (17) de pontos que compõem cada figura (15). 

k) Em sua opinião, os alunos conseguiriam identificar outros 

elementos matemáticos e geométricos no tapete 

PM1: Sim, pontos retas e planos (15A). PM3: Neste caso vai 

depender da série (22) e da maturidade de cada aluno (4), pois 

alunos do ensino médio tem uma visão e um conhecimento maior 

comparado com ensino fundamental (22) poderão enxergar até 

mesmo um tapete (11) que represente uma imagem gráfica de 

uma função trigonométrica (21). Poderiam até mesmo falar (32) 

de simetria e reflexão (15A) desde que tenham um conhecimento 

prévio do mesmo (32). 
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Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-se 

a codificação axial da identificação das categorias conceituais do questionário inicial. 

 

3.1.2.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O quadro 8 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário inicial, agrupados pelos professor-pesquisador em categorias conceituais por 

meio de semelhança de conceitos presente nessas informações. 

 

Quadro 8: Categorias conceituais identificadas na codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

4) Experiência profissional prévia 

6B) Tradição cultural 

7) Preservação da identidade cultural 

8) Valorização cultural 

9) Relação socioafetiva 

10) Sobrevivência 

11) Artefatos culturais 

12) Produto local para confecção do tapete 

13) Processo local de confecção do tapete 

27) Conhecimento da Etnomatemática 

 

 

Conhecimento Local (Êmico)  

 

 

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

20) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos   

22) Ensino e aprendizagem da Matemática 

23) Importância da Matemática  

28) Conhecimento da modelagem matemática 

31) Dificuldades com os conteúdos geométricos 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global (Ético)  

5) Dinamismo cultural 

6A) Abordagem dialógica 

15) Importância da comunidade 

16) Matematização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

21) Contribuição do conhecimento matemático nas 

atividades artesanais 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

25) Inovação artesanal 

30) Conhecimento da Etnomodelagem 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

26) Atividades curriculares 

29) Ação pedagógica entre conteúdos escolares e cotidianos 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Em seguida, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

primeiro bloco de atividades que foi realizado com os professores de Matemática 

participantes desse estudo. 

 

3.1.3. Análise dos Dados Coletados no Primeiro Bloco de Atividades: Descobrindo 

Conhecimentos Locais (Êmicos) 

 

As questões e situações-problema propostas para o primeiro Bloco de Atividades: 

Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) foram entregues para os participantes no 

dia de 16 de junho de 2021 e recebidas no período de 20 de agosto a 15 de novembro de 

2021, haja vista a dificuldade de comunicação com os participantes o retorno dos blocos 

de atividades resolvidos. 

É importante destacar que um dos principais objetivos desse bloco de atividades 

foi propiciar aos participantes uma visão local (êmica) sobre a confecção em tapetes de 

sisal na perspectiva dos artesãos (insiders) que estão dentro de sua própria cultura. Assim, 

para esse bloco de atividades foram elaboradas 10 questões abertas para resolução pelos 

participantes desse estudo. 

Os professores participantes retornaram as atividades resolvidas para esse bloco 

no dia 15 de novembro de 2021, que propiciaram o desenvolvimento de sua análise pelo 

professor-pesquisador por meio de sua organização e, posterior, apresentação dos 

resultados obtidos por meio das respostas dadas para as questões e situações-problema 

propostas nesse bloco de atividades. 

Iniciando a fase analítica desse bloco de atividades, as respostas dadas para a 

questão 1: O que você entende por artesanato? mostra que os 3 (três) professores 

participantes responderam essa questão justificando as suas respostas. Por exemplo, o 

participante PM1 respondeu que o artesanato é um “Trabalho manual feito por uma 

comunidade” 

Similarmente, o participante PM3 afirmou que o artesanato “É o produto final de 

um trabalho feito por uma pessoa que possui dons próprios e técnica para produzir uma 

obra de arte”. A figura 10 mostra a resposta dada pela participante PF2 para essa questão. 
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Figura 10: Resposta dada pela participante PF2 para a questão 1 do primeiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 2: Quais são as principais características do 

artesanato em tapete de sisal? mostram que os 3 (três) participantes responderam essa 

questão, justificando as suas respostas. Por exemplo, o participante PM1 afirmou que as 

principais características dessa arte se relacionam com as “formas geométricas e as 

cores”, o participante PM3 respondeu que “a principal característica é a decoração” 

enquanto a participante PF2 comentou que “Tem uma durabilidade muito boa, é 

resistente, ecológica, é fácil de manusear. É um produto com boa utilidade e é bonito”. 

As respostas dadas para a questão 3: Você conseguiu perceber a utilização de 

algum conteúdo matemático ou geométrico para a confecção de tapetes de sisal? Quais?, 

mostram que os 3 (três) participantes responderam essa questão, justificando as suas 

respostas. Por exemplo, o participante PM1 respondeu que “Sim, vários triângulos, 

retângulos quadrados medidas de área e suas formas”. 

Similarmente, a participante PF2 afirmou que consegue perceber os conteúdos 

relacionados com a “Geometria (figuras geométricas), contagem, medidas, peso, largura, 

altura, entre outros”. 

É importante destacar que as anotações registradas no diário de campo do 

professor-pesquisador mostram que a resposta dada pelo participante PM3 revela como a 

visão de professores de Matemática (ética) relacionada com os conteúdos matemáticos 

escolares pode diferir da visão dos artesãos (êmica) que desenvolvem essa prática cultural 

em sua vida cotidiana. Por exemplo, o participante PM3 comentou que: 

As operações e as principais figuras geométricas são utilizadas pelos 

fabricantes dessa arte, porém nós professores conseguimos ter uma 

visão maior e enxergamos o tear como um plano, as linhas como retas 

e até mesmo pontos no plano. 

 

As respostas dadas para a questão 4: Explique como é realizada a medição no tear 

para a produção de um tapete de sisal? mostram que os 3 (três) participantes 
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responderam essa questão, justificando as suas respostas. Por exemplo, o participante 

PM1 respondeu que a medição no tear é realizada “Através do próprio alinhamento. Tira-

se uma fita e mede-se os lados”. 

Ao responder essa questão, o participante PM3 mencionou que “Geralmente, as 

pessoas quando vão fazer o tapete elas contam os fios verticais e como eles possuem o 

mesmo espaçamento fica fácil pois basta utilizar operações elementares para calcular o 

seu tamanho”. 

Contudo, de uma maneira mais detalhada, a figura 11 mostra como a participante 

PF2, que também é uma artesã de tapetes de sisal, descreveu como realiza essa medição: 

 

Figura 11: Resposta dada pela participante PF2 para a questão 4 do primeiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Quais são os formatos mais 

utilizados na confecção dos tapetes de sisal? Há outros? Explique a sua resposta, mostra 

que os 3 (três) participantes responderam esse questionamento, justificando as suas 

repostas. 

Por exemplo, o participante PM1 afirmou que existem “quatro formas geométricas, 

sendo os retângulos, quadrados, triângulos e círculos”, o participante PM3 destacou que 

“Os formatos mais utilizados pelos artesãos são os tapetes quadrados e retangulares” 

enquanto a participante PF2 destacou que “as formas mais utilizadas são o losango, 

triangulo, linhas horizontais, barras, colunas”. 

As respostas dadas para a questão 6: Explique como é calculada a quantidade de 

sisal para a fabricação de um determinado tapete? mostram que os 3 (três) participantes 

responderam essa questão, justificando as suas respostas. Por exemplo, o participante 

PM1 respondeu “Não sei, pois depende da espessura de cada linha”. 



118 

 

 

Desse modo, o participante PM3 descreveu que “quando trabalhava nessa arte não 

tinha o costume de calcular”, mas acredito que as pessoas (Artesãos) que ainda produzem 

os tapetes devam utilizar a balança ou seja, devem pesar o sisal tendo em vista que essa 

matéria prima é comprada por quilo ou toneladas. Similarmente, a participante PF2 

destacou que “basta pesar o tapete”. 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Explique quais são as principais 

formas geométricas utilizadas nos tapetes de sisal? Há outras? Quais?, mostra que os 3 

(três) participantes responderam essa questão, justificando as suas respostas. Por 

exemplo, o participante PM1 respondeu que as “duas formas geométricas utilizadas no 

tapete de sisal são os quadrados e retângulos”. 

De modo semelhante, o participante PM3 afirmou que “Os mais usados são os 

retângulos, losangos, triângulos trapézios, paralelogramos” e complementou a sua 

resposta ao comentar que “existem outras formas geométricas utilizadas nos tapetes de 

sisal, pois tem pessoas que gostam de fazer tapetes na forma de círculos” enquanto a 

participante PF2 entendeu que as questões 5 e 7 eram similares, pois possuíam o mesmo 

questionamento e, assim, informou que “a minha resposta se encontra a na questão 5”. 

As respostas dadas para a questão 8: Observe e analise a figura 12 que mostra um 

tear para a confecção de tapetes, para responder essa questão. 

 

Figura 12: Representação de tear para confecção de tapetes de sisal 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão 8, os participantes tinham que responder: Se esse tear fosse 

utilizado para confeccionar um tapete que se iniciasse com os dois cantos, quantas linhas 

de cada lado seriam necessárias para se ter uma distribuição uniforme? A análise das 

respostas dadas para essa questão mostra que os 3 (três) participantes respondem essa 

questão, justificando as suas respostas. 
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Por exemplo, o participante PM1 respondeu que “serão necessárias 22 linhas”, o 

participante PM3 afirmou que “Poderia ser 11 de cada lado ou 6 para cada canto com um 

triângulo ao meio, depende da criatividade de cada um” enquanto que a participante PF2 

comentou que serão “11 linhas de cada lado”. 

Continuando com a resolução das atividades desse bloco, o professor-pesquisador 

propôs a questão 9: Uma artesã do distrito de Cachoeira do Brumado tece, com a 

utilização do sisal, tapetes com desenhos relacionados com figuras geométricas. Essa 

artesã teceu um tapete retangular de 1 metro por 60 centímetros cm, conforme mostra a 

figura 13. 

 

Figura 13: Tapete de sisal retangular de 1 metro por 50 centímetros com figuras 

geométricas  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Em seguida, os 3 (três) professores participantes responderam os 5 (cinco) itens 

dessa questão, justificando as suas respostas. O quadro 9 mostra as respostas dadas 

pelos participantes desse estudo para os 5 (cinco) itens dessa questão. 

 

Quadro 9: Respostas dadas pelos participantes para os 5 (cinco) itens da questão 9 do 

primeiro bloco de atividades 

Itens Respostas 

PM1 PM3 PF2 

a) Quais são as 

figuras geométricas 

que você consegue 

identificar no tapete? 

Triângulo 

retângulo e 

losango. 

Retângulos, 

paralelogramos, trapézios e 

triângulos. 

Triangulo, 

quadrado e 

pentágono. 

b) Explique como 

as figuras se 

movimentam no 

tapete? 

Da esquerda 

para a direita. 

Como as figuras se 

movimentam na mesma 

direção e no mesmo sentido 

podemos dizer que é a 

translação. 

Não entendi. 

c) Se você dobrar 

o tapete ao meio, na 

horizontal, explique o 

Não respondeu. Algumas figuras manteriam 

o formato outras não, os 

ângulos teriam a mesma 

medida do original e 

Algumas são 

divididas ao 

meio. 
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que acontece com as 

figuras. 

algumas figuras poderiam 

aumentar o perímetro bem 

como diminuir a área. 

d) Você conhece 

alguém que tece esse 

tipo de tapete? Quem? 

Qual é o parentesco? 

Sim. Quase todas as pessoas da 

comunidade fazem esse 

trabalho. Minha mãe, meus 

vizinhos, primos, tios e 

amigos. 

Sim. Conheço 

quase todas as 

pessoas daqui 

de Cachoeira 

do Brumado, 

inclusive eu e 

pessoas de 

lugarejos 

vizinhos. 

e) Você sabe 

tecer esse tipo de 

tapete? Explique como 

você aprendeu. 

Acho que não. 

Muitos anos 

sem prática. 

Sim. Aprendi com minha 

mãe, observando o trabalho 

dela e depois praticando. 

Sim. Com 

minha mãe, 

desde muito 

pequena. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 10: Com relação ao tapete da questão 9, 

responda as seguintes questões, mostra como os 3 (três) participantes responderam os 

seus 6 (seis) itens que estão sintetizados no quadro 10. 

 

Quadro 10: Respostas dadas pelos participantes para os 6 (seis) itens da 

questão 10 do primeiro bloco de atividades 

Itens Respostas 

PM1 PM3 PF2 

a) Se você dobrar o 

tapete ao meio, na 

horizontal, explique o 

que acontece com as 

figuras. 

Ficaram cor 

sobre cor 

respectiva. 

Algumas figuras manteriam o 

formato outras não, os ângulos 

teriam a mesma medida do 

original e algumas figuras 

poderiam aumentar o 

perímetro bem como diminuir 

a área. 

Algumas serão 

divididas ao meio. 

b) Se você dobrar o 

tapete ao meio, na 

vertical, explique o que 

acontece com as figuras. 

Não 

respondeu. 

As áreas de ambas as partes 

serão iguais, dependendo do 

formato do tapete a linha 

central poderá até ser o eixo de 

simetria. 

Algumas serão 

divididas ao meio. 

c) Qual é o perímetro do 

tapete? Explique como 

você o determinou. 

Somasse os 

lados 320 cm. 

O tapete tem 320 cm de 

perímetro. Para determiná-lo, 

primeiro transformei os metros 

em centímetros em seguida 

somei as medidas do seu 

contorno. 

Perímetro = soma das 

medidas dos lados, 

60 cm + 60 cm +100 

cm + 100 cm = 

320 cm ou 3 m 20 cm. 

d) Qual é área do tapete? 

Explique como você a 

calculou. 

Multipliquei 

lado por lado 

60 por 100 

6000cm2. 

Esse tapete tem 6000 cm2 de 

área. Fiz a transformação de 

metros em centímetros, 

obtendo assim a mesma 

unidade. Como a figura é 

Área = 60 cm x 100 

cm= 6000 cm2 
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retangular multipliquei a base 

pela altura, ou seja: A= b x h. 

e) Explique se é possível 

determinar a área e o 

perímetro das figuras 

que estão dentro do 

tapete. 

Sim 

determinando 

suas medidas 

pelas cores 

dadas nas 

figuras. 

 

Sim, é possível basta encontrar 

as medidas dos lados e altura 

de cada uma delas e em 

seguida aplicar fórmulas para 

o cálculo da área, já para o 

perímetro, estando as medidas 

indicadas é só somar os lados. 

Sim. 

f) Você consegue 

identificar outros 

elementos matemáticos 

e geométricos no tapete? 

Quais? Explique a sua 

resposta. 

Pode se aplicar 

razão, 

proporção, 

área e 

porcentagem 

Sim. Pares de retas, plano 

cartesiano, poderia aplicar o 

teorema de Pitágoras nos 

triângulos retângulos, soma 

dos ângulos internos tanto do 

triângulo quanto dos 

quadriláteros. 

Não respondeu. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Finalizando essa fase analítica das respostas dadas para o primeiro bloco de 

atividades, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos dados 

coletados nesse instrumento. 

 

3.1.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Primeiro Bloco de Atividades: 

Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) 

 

O quadro 11 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as atividades 

propostas no primeiro bloco de atividades para a identificação dos códigos preliminares. 

 

Quadro 11: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para a 

identificação dos códigos preliminares do primeiro bloco de atividades 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) O que você entende por artesanato? 

PM1: Trabalho manual (1) feito por uma comunidade (15). PM3: 

É o produto final (11) de um trabalho feito por uma pessoa (10) 

que possui dons próprios (2) e técnica (4) para produzir uma obra 

de arte (1). PF2: Artesanato (11) se trata do próprio trabalho 

manual feito por artesãos (1). Onde é utilizado a matéria prima 

natural (12).  

2) Quais as principais características do artesanato em 

tapete de sisal? 

PM1: As formas geométricas (15A) e as cores (2). PM3: A 

principal característica é decoração (8), a fibra (12) é retirada 

(14) da planta (12) e usada para fazer o tapete (13). A corda 

(fibra) é muito resistente (12) mas as pessoas que possuem ou 

 

 

 

1) Experiência como 

artesã/artesão 

 

 

 

 

2) Conhecimento êmico 
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desejam possuir um tapete de sisal (11) deverá ter alguns 

cuidados pois o mesmo não pode ser molhado (3), caso contrário 

terá uma duração menor (4). PF2: Tem uma durabilidade muito 

boa, é resistente, ecológica (2), é fácil de manusear (3). É um 

produto com boa utilidade (4) e é bonito (2) 

3) Você conseguiu perceber a utilização de algum 

conteúdo matemático ou geométrico para a confecção de 

tapetes de sisal? Quais? Explique a sua resposta. 

PM1: Sim, vários triângulos retângulos quadrados medidas de 

área e suas formas (15A). PM3: As operações elementares (20) e 

as principais figuras geométricas (15A) são as mais utilizadas 

pelos fabricantes dessa arte (21), porém nós professores 

conseguimos ter uma visão maior (6A) e enxergamos o tear (11) 

como um plano, as linhas como retas e até mesmo pontos no 

plano (15A). PF2: Geometria (figuras geométricas) (15A), 

contagem, medidas, peso, largura, altura, entre outros (20). 

4) Explique como é realizada a medição no tear para a 

produção de um tapete de sisal? 

PM1: Através do próprio alinhamento (14). Tirasse uma fita e 

medisse os lados (13). PM3: Geralmente as pessoas quando vão 

fazer o tapete (2) elas contam os fios verticais e como eles 

possuem o mesmo espaçamento fica fácil (13) pois basta utilizar 

operações elementares (20) para calcular o tamanho (13). 

PF2: Bom, é feito o alinhamento do tapete no tear (13), a 

medição é feita em metros, 1m, 1,5m, 2m, 3m, (20) e tamanho 

que a pessoa quiser e pode ser emendado manualmente (13). 

Depois de alinhado, faz-se a contagem de cada fio de 

alinhamento (2) distribuindo nos cantos e meios do tapete e 

formando as figuras escolhidas (13). 

5) Quais são os formatos mais utilizados na confecção dos 

tapetes de sisal? Há outros? Explique a sua resposta. 

PM1: Retângulos, quadrados, triângulos e círculos (15A). PM3: 

Os formatos mais utilizados pelos artesãos (4) são: Tapetes (11) 

quadrados e retangulares (15A), muito falado aqui como 

passadeiras e mantas (2). Há outros modelos que são feitos por 

encomenda (25) como por exemplo o tapete redondo (11). PF2: 

losango, triângulo (15A), linhas horizontais, barras, colunas (20) 

6) Explique como é calculada a quantidade de sisal para a 

fabricação de um determinado tapete? 

PM1: Não sei (31) pois depende da espessura de cada linha (18). 

PM3: Quando trabalhava nessa arte não tinha o costume de 

calcular (1), mas acredito que as pessoas (Artesãos) (2) que ainda 

produzem os tapetes (13) devam utilizar a balança (14) ou seja, 

devem pesar o sisal (13) tendo em vista que essa matéria prima é 

comprada por quilo ou toneladas (14). PF2: Os artesãos já têm 

noção (2) da quantidade gasta de sisal para cada tamanho de 

tapete (1). Também basta pesar o tapete (13) 

7) Explique quais são as principais formas geométricas 

utilizadas nos tapetes de sisal? Há outras? Quais? 

PM1: Quadrados e retângulos (15A). PM3: Os mais usados (13) 

são os retângulos, losangos, triângulos trapézios, paralelogramos 

(15A). Sim. Tem pessoas que gostam de fazer (13) tapetes (11) 

na forma de círculos (25). PF2: Losango, triangulo (15A), linhas 

horizontais, barras, colunas (20) 

 

3) Conhecimento 

passado de geração em 

geração 

 

 

 

 

4) Experiência 

profissional prévia 

 

 

6A) Abordagem 

dialógica 

 

 

6B) Tradição cultural 

 

 

7) Preservação da 

identidade cultural 

 

 

 

 

8) Valorização cultural 

 

 

 

 

9) Relação socioafetiva 

 

 

 

 

10) Sobrevivência 

 

 

 

 

11) Artefatos culturais 

 

 

 

 

12) Produto local para 

confecção do tapete 

 

 

 

 

13) Processo local de 

confecção do tapete 
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8) Observe e analise a figura 12 que mostra um tear para 

a confecção de tapetes, para responder essa questão. 

Se esse tear fosse utilizado para confeccionar um tapete que se 

iniciasse com os dois cantos, quantas linhas de cada lado 

seriam necessárias para se ter uma distribuição uniforme? 

PM1: 22 linhas (18). PM3: Poderia ser 11 de cada lado ou 6 para 

cada canto com um triângulo ao meio (16), depende da 

criatividade de cada um (25). PF2: 11 linhas de cada lado (18). 

9) Uma artesã do distrito de Cachoeira do Brumado tece, 

com a utilização do sisal, tapetes com desenhos relacionados 

com figuras geométricas. Essa artesã teceu um tapete 

retangular de 1 metro por 60 centímetros cm. Responda as 

questões abaixo: 

a) Quais são as figuras geométricas que você consegue 

identificar no tapete? 

PM1: Triângulo retângulo e losango (15A). PM3: Retângulos, 

paralelogramos, trapézios e triângulos (15A). PF2: Triangulo, 

quadrado e pentágono (15A). 

b) Explique como as figuras se movimentam no tapete? 

PM1: Da esquerda para a direita (18).PM3: Como as figuras se 

movimentam na mesma direção (2) e no mesmo sentido podemos 

dizer que é o de translação (32). PF2: Não entendi (31) 

c) Se você dobrar o tapete ao meio, na horizontal, 

explique o que acontece com as figuras. 

PM3: Algumas figuras manteriam o formato outras não (18), os 

ângulos teriam a mesma medida do original (15A) e algumas 

figuras poderiam aumentar o perímetro, bem como diminuir a 

área (16). PF2: Algumas serão divididas ao meio (18). 

d) Você conhece alguém que tece esse tipo de tapete? 

Quem? Qual é o parentesco? 

PM1: Não (1). PM3: Quase todas as pessoas da comunidade 

fazem esse trabalho (6B). Minha Mãe, meus vizinhos, primos, 

tios e amigos (9). PF2: Sim. Conheço quase todas as pessoas 

daqui de Cachoeira do Brumado (6B), inclusive eu e pessoas de 

lugarejos vizinhos (9). 

e) Você sabe tecer esse tipo de tapete? Explique como você 

aprendeu. 

PM1: Acho que não (4). Muitos anos sem prática (1). PM3: Sim 

(1). Aprendi com minha Mãe (3), observando o trabalho dela e 

depois praticando (7). PF2: Sim (1). Com minha mãe, desde 

muito pequena (8). 

10) Com relação ao tapete da questão 9, responda as 

questões abaixo: 

a) Se você dobrar o tapete ao meio, na horizontal, explique o 

que acontece com as figuras. 

PM1: Ficaram cor sobre cor respectiva (18). PM3: Algumas 

figuras manteriam o formato outras não, os ângulos teriam a 

mesma medida do original (15A) e algumas figuras poderiam 

aumentar o perímetro bem como diminuir a área (16). PF2: 

Algumas serão divididas ao meio (18).  

b) Se você dobrar o tapete ao meio, na vertical, explique o que 

acontece com as figuras. 
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conhecimento 

matemático escolar nas 

atividades artesanais. 

 

 

 



124 

 

 

PM3: As áreas de ambas as partes serão iguais (18), dependendo 

do formato do tapete a linha central poderá até ser o eixo de 

simetria (24). PF2: Algumas serão divididas ao meio (18).  

c) Qual é o perímetro do tapete? Explique como você o 

determinou. 

PM1: Somasse os lados 320 cm (18). PM3: O tapete tem 320 cm 

de perímetro (18). Para determiná-lo, primeiro transformei os 

metros em centímetros em seguida somei as medidas do seu 

contorno (24). PF2: Perímetro = soma das medidas dos lados 

(17), 

60 cm + 60 cm +100 cm + 100 cm = 320 cm ou 3 m 20 cm (33). 

d) Qual é área do tapete? Explique como você a calculou. 

PM1: Multiplicasse lado por lado 60 por 100, 6000 cm2 (16). 

PM3: Esse tapete tem 6000cm2 de área (18). Fiz a transformação 

de metros em centímetros, obtendo assim a mesma unidade (16). 

Como a figura é retangular multipliquei a base pela altura, ou 

seja: A= b x h (17). PF2: Área = 60cm x 100 cm= 6000 cm2 (33). 

e) Explique se é possível determinar a área e o perímetro das 

figuras que estão dentro do tapete. 

PM1: Sim, determinando suas medidas pelas cores dadas nas 

figuras (17). PM3: Sim, é possível basta encontrar as medidas 

dos lados e altura de cada uma delas (6A) e em seguida aplicar 

fórmulas para o cálculo da área, já para o perímetro, estando as 

medidas indicadas é só somar os lados (16). PF2: Sim (17). 

f) Você consegue identificar outros elementos matemáticos e 

geométricos no tapete? Quais? Explique a sua resposta. 

PM1: Pode se aplicar razão proporção área porcentagem (21) 

PM3: Sim. Pares de retas, plano cartesiano, poderia aplicar o 

teorema de Pitágoras nos triângulos retângulos, soma dos 

ângulos internos tanto do triângulo quanto dos quadriláteros 

(15A). 

 

24) Repassando o 

conhecimento dialógico 

 

 

 

 

25) Inovação artesanal 

 

 

 

 

31) Dificuldades com os 

conteúdos geométricos 

 

 

 

 

32) Conhecimento ético 

 

 

 

33) Elaboração de 

etnomodelos 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-se 

a codificação axial da identificação das categorias conceituais do primeiro bloco de 

atividades. 

 

3.1.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Primeiro Bloco de Atividades: 

Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) 

 

O quadro 12 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do primeiro 

bloco de atividades, que foram agrupados pelo professor-pesquisador em categorias 

conceituais por meio de semelhança de conceitos presente nessas informações. 
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Quadro 12: Categorias conceituais identificadas na codificação axial do primeiro bloco 

de atividades 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

4) Experiência profissional prévia 

6B) Tradição cultural 

7) Preservação da identidade cultural 

8) Valorização cultural 

9) Relação socioafetiva 

10) Sobrevivência 

11) Artefatos culturais 

12) Produto local para confecção do tapete 

13) Processo local de confecção do tapete 

 

 

Conhecimento Local (Êmico)  

 

 

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

20) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

31) Dificuldades com os conteúdos geométricos 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global (Ético)  

5) Dinamismo cultural 

6A) Abordagem dialógica 

15) Importância da comunidade 

16) Matemátização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

21) Contribuição do conhecimento matemático nas 

atividades artesanais 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

25) Inovação artesanal 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

33) Elaboração de etnomodelos 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

Segundo Bloco de Atividades: Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos). 

 

3.1.4. Análise dos Dados Coletados no Segundo Bloco de Atividades: Entendendo os 

Conhecimentos Escolares (Éticos) 

 

O principal objetivo desse tópico foi organizar, apresentar e analisar os dados 

obtidos nas atividades propostas para o segundo bloco de atividades, que foram resolvidos 

pelos participantes de 30 agosto de 2021 a 20 de novembro de 2021, sendo composto por 

10 (dez) questões, 6 questões abertas e 4 fechadas. 

Contudo, ressalta-se que, no dia 25 de novembro, o participante PM1 desistiu de 

sua participação nessa pesquisa ao informar que: 
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Bom dia, te peço desculpa mas não consigo resolver suas questões e 

exercer as minhas atividades e meus compromissos particulares, estou 

com muitos problemas para resolver. Achei que o seu mestrado seria 

para os alunos e está sendo para os professores e para mim está 

complicado. 

 

Desse modo, a partir desse bloco de atividades, essa pesquisa teve a sua 

continuidade com os participantes PM3 e PF2. 

Esse bloco teve como objetivo proporcionar o desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos aprendidos em sala de aula na perspectiva dos 

professores participantes da pesquisa. As atividades foram realizadas conforme a 

proposta de utilização de conhecimentos matemáticos éticos (globais). 

Para a organização e apresentação da fase analítica das atividades propostas para 

esse bloco, apresenta-se cada questão ou situação-problema seguida das respostas e 

justificativas de cada um dos 2 (dois) professores, PF2 e PM3, que participaram da 

realização desse bloco de atividades. 

Desse modo, o professor-pesquisador propôs a questão 1: Maria é uma tecelã que 

deseja montar um catálogo de tapetes para confecção e venda. No entanto, ela precisa 

especificar no catálogo quais são as formas geométricas mais utilizadas nessa fabricação 

para que os clientes possam fazer o pedido de forma padrão e com as especificações 

corretas das formas geométricas. Nessa etapa, auxilie Maria, relacionando cada nome 

em sua respectiva figura plana. A figura14 mostra as figuras planas relacionadas com 

essa questão. 

 

Figura 14: Figuras planas da questão 1 do segundo bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para essa questão mostram que os 2 (dois) participantes, PM3 e 

PF2, responderam essa questão, indicando corretamente essa correspondência. O quadro 

13 mostra as respostas dadas por esses participantes para essa questão. 

 

Quadro 13: Respostas dadas pelos participantes para a questão 1 do segundo bloco de 

atividades 

Resposta 

dada pelo 

participante 

PM3 

 
 

 

Resposta 

dada pelo 

participante 

PF2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 2: Osvaldo ganhou um presente que veio em 

uma caixa pentagonal, mostram que os 2 (dois) professores participantes responderam 

essa questão. A figura 15 mostra a caixa de presente pentagonal. 

 

Figura 15: Caixa de presente pentagonal proposta na questão 2 do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Posteriormente, o professor-pesquisador propôs que os participantes resolvessem o 

item a: A figura que indica a planificação da caixa é, cuja opções de resposta são 

mostradas na figura 16. 
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Figura 16: Quatro planificações como respostas para a questão 2 do segundo bloco de 

atividades referente à caixa de presentes hexagonal 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para essa questão mostram que os 2 (dois) professores 

participantes PM3 e PF2, foram unânimes em sua resposta ao afirmarem que essa 

planificação corresponde à letra C desse item. A figura 17 mostra a resposta dada para 

essa questão. 

 

Figura 17: Resposta dada pela participante PF2 para a questão 2 do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

A figura 18 mostra a ilustração proposta para a questão 3: Observe um objeto ao 

lado do eixo vertical. 

 

Figura 18: Ilustração do objeto proposto para a questão 3 do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Os participantes PM3 e PF2 resolveram corretamente a simetria do objeto em 

relação ao eixo vertical conforme as respostas mostradas no quadro 14. 
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Quadro 14: Respostas dadas pelos professores PM3 e PF2 para a questão 3 do segundo 

bloco de atividades 

Resposta dada pelo participante 

PM3 

 
Resposta dada pela participante 

PF2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, os participantes PF2 e PM3 responderam a questão 4: Abaixo, 

encontra-se um retângulo utilizado como molde para esboçar modelos de tapetes, 

representada na figura 19. 

 

Figura 19: Retângulo que representa o molde de um tapete na questão 4 do segundo 

bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

O quadro 15 mostra as respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para os 3 

(três) itens da questão 4. 

 

Quadro 15: Respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para os 3 (três) itens da 

questão 4 do segundo bloco de atividades 

Itens Respostas 

PM3 PF2 

a) Qual palavra completa 

corretamente a afirmação 

abaixo? 

Os _________ A, B, C e D são 

os vértices desse retângulo. 

Pontos. Pontos. 

b) Quantos segmentos de reta 

formam os lados do retângulo? 

4 segmentos: AB, AD, BC 

e DC. 

4 da superfície apresentada. 

c) A superfície superior de um 

tapete retangular dá a ideia de 

quantos planos? 

Um único plano. 1 plano. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando com essas atividades, o professor-pesquisador propôs a questão 5: Em 

cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o valor da medida 

x em cada caso? Explique como você determinou esse valor. A figura 20 mostra os itens 

dessa questão com as ilustrações com os ângulos adjacentes e suplementares utilizados 

para o cálculo do valor de x. 

 

Figura 20: Itens com os ângulos adjacentes e suplementares utilizada para o cálculo do 

valor de x para os itens a, b e c da questão 5 do segundo bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 responderam corretamente essa 

questão indicando que os valores determinados são: de x = 50º para o item a, x = 45º para 

o item b e x = 80º para o item c. 

No entanto, apenas a participante PF2 apresentou os cálculos realizados ao explicar 

como determinou esses valores. Desse modo, essa participante afirmou que “ângulos 

suplementares→180º então basta subtrair a outra medida”. A figura 21 mostra a resolução 

desse item pela participante PF2. 

 

Figura 21: Respostas dadas pela participante PF2 para os itens a, b e c da questão 5 do 

segundo bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para a questão 6: Na figura 22 tem-se r // s e t // u. Qual é o 

valor de x, y e z?  

 

Figura 22: Representação das informações constantes na questão 6 do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O quadro 16 mostra a resolução dessa questão pelos participantes PM3 e PF2 por 

meio da elaboração de um etnomodelo ético que representa essa situação-problema. 

 

Quadro 16: Respostas dadas pelos participantes para a questão 6 do segundo bloco de 

atividades 

 

 

Resposta do participante 

PM3 

R:  x = z                   x + y + z + 70º = 360º 

      y = 70º              x + 70º + x + 70º = 360º 

                                  x + x = 360º - 70º - 70º 

                                       2x = 220º 

                                       x = 220º/ 2 

                                       x = 110º                  Logo: x = 110º, y 

= 70º e z = 110º. 

 

 

Resposta do participante 

PF2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

a participante PF2 esqueceu de colocar a unidade de medida grau em sua resposta.  

Em seguida, a questão 7: Abaixo, estão representadas três imagens contendo 

figuras geométricas (figura 23). Quantos metros quadrados tem cada imagem?, foi 

proposta para que os participantes determinassem a resolução de seus 3 (três) itens. 
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Figura 23: Figuras geométricas utilizadas na questão 7 do segundo bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para essa questão mostram que o participante PM3 apenas 

indicou os valores corretos da área de cada figura, como, por exemplo, “a) 900m2”, “b) 

212m2” e “c) 1,5m2”, porém não justificou as suas respostas. 

Por outro lado, a participante PF2 informou os resultados e efetuou os cálculos 

para cada das figuras dessa questão por meio da elaboração de etnomodelos éticos. A 

figura 24 mostra as respostas dadas pela participante PF2 para essa questão. 

 

Figura 24: Respostas dadas pela participante PF2 para a questão 7 do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram a 

participante PF2 se esqueceu de indicar os resultados obtidos em metros quadrados, 

sendo que na figura do item b essa participante se equivocou ao efetuar o cálculo de uma 
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retângulo de dimensões 7m por 8m, que não corresponde à figura dada para o cálculo da 

área. 

A análise das respostas dadas para a questão 8: Um artesão de tapetes dispõe de 

duas peças de tecidos, uma com 900 centímetros e a outra com 780 centímetros. Ele vai 

cortar as peças de tecidos em tamanhos iguais e o maior possível. O número de tapetes 

que ele conseguirá fazer é: a) 50; b) 46; c) 39; d) 15; e) 28, mostra que os participantes 

PM3 e PF2 responderam essa questão. 

Por exemplo, o participante PM3 apenas destacou que a resposta correta é a opção 

“e) 28”, pois não justificou a sua resposta enquanto a participante PF2 não indicou 

nenhuma das opções, mas afirmou que “Acho que faltam informações: o tamanho do 

tapete e quanto gasta em peso”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que a professora PF2 se equivocou em suas respostas, mas demonstrou que também 

utiliza as experiências próprias de seu cotidiano (êmicas) relacionadas com a confecção 

de tapete de sisal ao descrever detalhes que são observados na confecção desse artefato 

cultural. 

Ao finalizar a análise desse bloco de atividades, o professor-pesquisador propôs 

as questões 9 e 10, as duas últimas do segundo bloco de atividades, considerando que 

ambas são de múltipla escolha. Nesse sentido, os participantes PM3 e PF2 somente 

indicaram qual a resposta para as duas questões, sem justificar as suas respostas. O quadro 

17 mostra as respostas dadas pelos participantes para as questões 9 e 10 do segundo bloco 

de atividades. 

 

Quadro 17: Respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para os itens das questões 9 

e 10 do segundo bloco de atividades 

9) Observe a figura. 

 
PM3: Letra A PF2: Alternativa A 
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10) No retângulo apresentado a seguir foi composta uma figura utilizando peças na 

confecção de um tapete no formato de quadrados, sendo quatro peças na cor amarela e duas 

peças e meia na cor vermelha. 

 
Pretende-se completar os espaços vazios com retalhos de tecido no formato de quadrados 

brancos da mesma medida dos coloridos, então serão utilizadas: 

a) duas peças e meia de tecido branco. 

b) três peças de tecido branco. 

c) três peças e meia de tecido branco. 

d) quatro peças de tecido branco. 

PM3 c) três peças e meia de tecido branco. PF2 Alternativa c 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando essa fase analítica das respostas dadas para as questões do segundo 

bloco de atividades, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos 

dados coletados nesse instrumento metodológico. 

 

3.1.4.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Segundo Bloco de Atividades: 

Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos) 

 

O quadro 18 mostra a codificação aberta relacionada à análise dos dados coletados 

nas respostas dadas pelos participantes, PM3 e PF2 para as questões propostas no 

segundo bloco de atividades. 

 

Quadro 18: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para as questões 

do segundo bloco de atividades 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Maria é uma tecelã que deseja montar um catálogo de 

tapetes para confecção e venda. No entanto, ela precisa 

especificar no catálogo quais são as formas geométricas mais 

utilizadas nessa fabricação para que os clientes possam fazer o 

pedido de forma padrão e com as especificações corretas das 

formas geométricas. Nessa etapa, auxilie a Maria, 

relacionando cada nome em sua respectiva figura plana. 

PM3: Triângulo, círculo, losango, retângulo, quadrado, 

paralelogramo (15A). PF2: Paralelogramo, círculo, quadrado, 

losangulo, triângulo, retângulo (15A). 

2) Osvaldo ganhou um presente que veio em uma caixa 

pentagonal. A figura que indica a planificação da caixa é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Conhecimento êmico 
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PM3: Letra C [Figura geométrica]. (15A). PF2: Figura C [Figura 

geométrica]. (15A) 

3) Observe um objeto ao lado do eixo vertical. 

Com o auxílio de uma régua, represente a simetria do objeto 

em relação ao eixo vertical 

PM3: pontos (15A). PF2: Pontos. (15A). 

4) Abaixo, encontra-se um retângulo, utilizado como 

molde para esboçar modelos de tapetes. Responda: 

a) Qual palavra completa corretamente a afirmação 

abaixo? Os ____________________ A, B, C e D são os vértices 

desse retângulo. 

PM3: pontos. PF2: pontos 

b) Quantos segmentos de reta formam os lados do 

retângulo? 

PM3: 4 segmentos: AB, AD, BC e DC (16). PF2: 4 da superfície 

apresentada (16). 

c) A superfície superior de um tapete retangular dá a ideia 

de quantos planos? 

PM3: Um único (18) plano (15A). PF2: 1 plano (15A). 

5) Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e 

suplementares. Qual é o valor da medida   em cada caso? 

Explique como você determinou esse valor. 

PM3: R: a) x = 50º,  b) x = 45º,  c) x = 80º (32). 

PF2:   

 

 

 

Ângulos suplementares 180º (15A). Então, basta subtrair a outra 

medida (17). 

6) Na figura temos r // s e t // u. Qual é o valor de x, y e z? 

PM3:  

 

 

 

 

 

 

 

PF2: y = 70                (diagonais congruentes) (15A) 

        x = 110         360 – 70 – 70 = 220 

       y = 110          220 ÷ 2 = 110                     (17) 

ângulos suplementares→180º então basta subtrair a outra medida 

(16). 

7) Abaixo, estão representadas duas imagens contendo 

figuras geométricas. Quantos metros quadrados tem cada 

imagem? 

PM3: R: a) 900m2      b) 212m2    c) 1,5m2       (17) 

PF2:  

 

 

 

 

𝐴 =
𝑏 ∙ℎ

2
        𝐴 =

20 ∙30

2
 

A = 300 m (33)    A = 600 + 300 A = 900 m (33) 

 

 

 

 

 

15A) Conteúdos 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Matematização das 

situações cotidianas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Estratégias de 

resolução  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Dificuldades com os 

conteúdos geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Conhecimento ético 

 

a) 130 + x = 180 

x = 180 - 130 

x = 50 (33) 

b)  x + 135 = 180 

x = 180 - 135 

x = 45 (33) 

c) x + 100 = 180 

x = 180 - 100 

x = 80 (33) 

R:  x = z        x + y + z + 70º = 360º 

     y = 70º     x + 70º + x + 70º = 360º 

                     x + x = 360º - 70º - 70º 

                                       2x = 220º 

                                       x = 220º/ 2 

                                       x = 110º                  

Logo: x = 110º, y = 70º e z = 110º        (33). 

a) A = b . h 

    A = 20 . 30 

    A = 600 m 

(33) 

b) A = b . h 

    A = 8 . 7 

    A = 56 m (33) 

c) A = b . h 

    A = 1 . 1,5 

    A = 1,5 m 

(33) 
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8)   Um artesão de tapetes dispõe de duas peças de tecidos, uma 

com 900 centímetros e a outra com 780 centímetros. Ele vai 

cortar as peças de tecidos em tamanhos iguais e o maior 

possível. O número de tapetes que ele conseguirá fazer é: 

PM3: e) 28 [tapetes] (17). PF2: Acho que faltam informações 

(31): o tamanho do tapete, quanto gasta em peso (2). 

9) Observe a figura. Se ela sofrer um giro de 90º no 

sentido horário sua imagem será 

PM3: R : Letra A [imagem com giro de 90º] (17). PF2: 

Alternativa A (17). 

10) No retângulo apresentado a seguir foi composta uma 

figura utilizando peças na confecção de um tapete no formato 

de quadrados, sendo quatro peças na cor amarela e duas peças 

e meia na cor vermelha. Pretende-se completar os espaços 

vazios com retalhos de tecido no formato de quadrados brancos 

da mesma medida dos coloridos, então serão utilizadas: 

PM3: c) três peças e meia de tecido branco (17). PF2: 

Alternativa C (17). 

 

 

 

 

 

 

 

33) Elaboração de 

etnomodelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-se 

a codificação axial para a identificação das categorias conceituais do segundo bloco de 

atividades. 

 

3.1.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Segundo Bloco de Atividades: 

Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos) 

 

O quadro 19 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas dadas pelos professores PM3 e PF2 para as questões do segundo 

bloco de atividades, que foram agrupados pelos professor-pesquisador em categorias 

conceituais por meio de semelhança de conceitos presente nessas informações. 

 

Quadro 19: Categorias conceituais identificadas na codificação axial das questões do 

segundo bloco de atividades 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

2) Conhecimento êmico 
Conhecimento Local (Êmico)  

15A) Conteúdos geométricos 

31) Dificuldades com os conteúdos geométricos 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global (Ético)  

16) Matematização das situações cotidianas 
Conhecimento Dialógico (Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

33) Elaboração de modelos 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Em seguida, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

Terceiro Bloco de Atividades: Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por meio da 

Dialogicidade. que foi realizado com os professores participantes desse estudo. 

 

3.1.5. Análise dos Dados Coletados no Terceiro Bloco de Atividades: Integrando 

Conhecimentos Locais e Escolares por meio da Dialogicidade 

 

Nesse tópico apresentam-se as análises dos dados coletados nas atividades 

propostas do terceiro e último bloco de atividades do registro documental: Integrando 

Conhecimentos Locais e Escolares por meio da Dialogicidade. Esse bloco de atividades 

foi coletado no dia 2 de dezembro de 2021, sendo composto por 6 (seis) questões abertas. 

Assim, apresentam-se as respostas e a análise das respostas dadas para as situações-

problema propostas nesse bloco de atividades pelos participantes PF2 e PM3. 

O principal objetivo desse bloco foi oportunizar para os participantes a conexão 

entre os conhecimentos matemáticos e geométricos escolares com as experiências 

cotidianas por meio do dinamismo cultural da confecção de tapetes de sisal através da 

elaboração de etnomodelos dialógicos (glocais). 

Iniciando a fase analítica desse bloco de atividades, os participantes responderam 

os 4 (quatro) itens propostos para a questão 1: Após a fabricação do tapete de sisal e do 

processo de acabamento, são conferidas as medidas e calculada a área dos tapetes afim 

de estipular o valor do artesanato. Sabe-se que, atualmente, o tapete de sisal é vendido 

no valor de R$ 55,00 para cada metro quadrado (m2). A figura 25 mostra o tapete de 

sisal proposto para essa questão. 

 

Figura 25: Tapete de sisal proposto para a primeira questão do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O quadro 20 mostra respostas e as justificativas dadas pelos participantes PM3 e 

PF2 para os itens (a), (b), (c) e (d) dessa questão. 

 

Quadro 20: Respostas e justificativas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para 

os itens (a), (b), (c) e (d) da primeira questão do terceiro bloco de atividades 

Itens da Questão 1 
Resposta e justificativas dos participantes 

PM3 PF2 

a) Qual é o perímetro desse 

tapete? 

P = 1,5+1,5+1+1 = 5m Perímetro = 1,5+1,5+1+1 = 5m 

b) Quantos metros 

quadrados tem o tapete? 

A = b x h = A = 1m x 1,5m = 

A = 1,5 m2 

A = 1,5 m2 

c) Lembrando que o valor 

do metro quadrado é R$ 

55,00, portanto, qual é o 

valor final desse tapete? 

R: 1,5 x R$ 55,00 = R$ 82,50 

 

R = 55 x 1,5 = 27,5 

27,5 + 55 = 82,5 

R = O valor do tapete é 82,50. 

d) Se cada metro quadrado 

de tapete gasta, em média; 

2,5 quilogramas de sisal, 

quantos quilos desse 

material, em média, a artesã 

gastou para confeccionar 

esse tapete? 

 

R: 1,5x2,5 = 3,75 

quilogramas. 

 

R = 2,5x1,5 = 1,25 = 1,25+2,5 

= 82,5. R = Gasta em média 

3,75 Kg. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 2: Além das combinações de 

cores, os tapetes de sisal chamam a atenção pela harmonia e padrões das formas 

geométricas inseridas em sua composição. A figura 26 mostra o tapete de sisal proposto 

para essa questão. 

 

Figura 26: Tapete de sisal proposto para a segunda questão do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com base na observação e informações do tapete de sisal mostrado na figura 15, os 

participantes PM3 e PF2 responderam os itens (a) e (b) dessa questão. A análise das 
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respostas dadas para o item a): Referente às formas geométricas, pode-se afirmar que, no 

tapete acima, é possível identificar quantos paralelogramos? Quantos losangos? 

Quantos triângulos? Quantos retângulos?, mostra que o participante PM3 afirmou que 

são “13 losangos e 18 triângulos”, contudo, a quantidade de paralelogramos e retângulos 

não foi indicada. A figura 27 mostra a resposta dada pela participante PF2. 

 

Figura 27: Resposta dada pela participante PF2 para o item (a) da segunda questão do 

terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

os participantes PM3 e PF2 não resolveram o item b): Contorne, na imagem acima, em 

outra cor, cada uma das formas geométricas presentes no tapete, como relacionadas na 

letra “a”. 

A seguir, o professor-pesquisador propôs a questão 3: A arte em tapete de sisal é 

comercializada em maior quantidade para lojistas, o que determina uma maior 

quantidade de volume e valor. Sabendo disso, responda o que se pede: a) Um 

determinado lojista necessita preencher uma nota fiscal de transporte de tapetes de sisal, 

no entanto, necessita informar a quantidade de volume e área total que será 

transportado. Com auxílio das descrições da figura 28, informe o volume e a área total 

dessa mercadoria. 

 

Figura 28: Caixa e tapetes propostos para a terceira questão do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise das respostas dadas para esse item mostra que os participantes PM3 e PF2 

o respondeu de maneiras distintas. A figura 29 mostra a resolução desse item por esses 

participantes. 

 

Figura 29: Resposta dos participantes PM3 e PF2 para a questão 3(a) do terceiro bloco 

de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

o participante PM3 calculou a área e o volume da caixa enquanto a participante PF2 

calculou apenas a área de cada tapete, bem como totalizou esses valores. Com relação ao 

volume, essa participante somente informou que “não tem a espessura do tapete, não dá 

para calcular o volume”. 

A análise das respostas dadas para o item b): Com a mesma relação de tapetes 

informada anteriormente, sabendo-se que o seu metro quadrado custa R$ 55,00, quanto 

seria pago para a artesã por esses tapetes, mostram que os participantes PM3 e PF2 

responderam esse item. A figura 30 mostra as respostas dadas por esses participantes. 

 

Figura 30: Respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para o item b) da terceira 

questão do terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 4: Para determinados modelos de tapetes, 

sabemos que a complementação de ângulos é fundamental para que possamos manter as 

medidas uniformes e exatas dos tapetes. Sabendo disso, ajude a artesã Marta a identificar 

a complementação e suplantação, cujos ângulos são representados por x e y, em graus 

no esboço que ela fez, mostram que os participantes PM3 e PF2 responderam esse item. 

A figura 31 mostra um esboço da situação-problema proposta nessa questão. 
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Figura 31: Esboço da situação-problema proposta na quarta questão do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A figura 32 mostra as respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 responderam 

corretamente essa questão. 

 

Figura 32: Resposta dos participantes PM3 e PF2 para a questão 4 do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A figura 33 mostra o tapete proposto para a questão 5: Joana pretende estimar o 

tempo médio de fabricação de um tapete de sisal, como representado abaixo. 

 

Figura 33: Tapete proposto na quinta questão do terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Se Joana conseguiu registrar, conforme marcado no tapete, que para cada canto 

triangular retangular ela gasta em média 10 minutos, para cada paralelogramo ela gasta 

12 minutos e para o arremate final ela gasta 15 minutos, se não houver interrupções e se 

manter o mesmo ritmo, quanto tempo em média Joana levará para terminar de 
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confeccionar um tapete como esse? A análise das respostas dadas para essa questão 

mostra que os participantes PM3 e PF2 resolveram essa questão. 

Por exemplo, o participante PM3 elaborou um etnomodelo dialógico ao utilizar os 

cálculos escolares para determinar o tempo médio solicitado conforme as orientações 

êmicas da confecção desse tapete. Nesse etnomodelo, esse participante matematizou que 

“4x10 = 40 minutos, 12x10 = 120 minutos e 25x 2x12 = 600 minutos”, contudo, não 

efetuou a somatória final que indicaria quanto tempo em média Joana levaria para 

terminar de confeccionar esse tapete. 

Por outro lado, a figura 34 mostra como a participante PF2 realizou os cálculos para 

indicar o tempo médio de confecção desse tapete por meio da elaboração de um 

etnomodelo dialógico. 

 

Figura 34: Resposta dada pela participante PF2 para a quinta questão do terceiro bloco 

de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 6: O tapete mostrado na figura a foi 

confeccionado por uma artesã do distrito de Cachoeira do Brumado, em Minas Gerais, 

Brasil enquanto o tapete b foi confeccionado pelos indígenas Navajo no sudeste dos 

Estados Unidos. Observe os dois tapetes e escreva um texto comentando sobre as suas 

semelhanças e diferenças. O que você observa sobre as cores e as figuras geométricas 

utilizadas? Quais são outros elementos geométricos que o tapete Navajo possui?, 

mostram que os participantes PM3 e PF2 responderam essa questão. A figura 35 mostra 

os tapetes propostos para a resolução dessa situação-problema. 
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Figura 35: Tapetes propostos para a sexta questão do terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dessas respostas mostra que o participante PM3 descreveu que: 

Quando se compara os dois tapetes percebe-se uma semelhança nas 

figuras repetidas que compõem os mesmos, podemos dizer que ambos 

possuem características próprias e beleza exuberante sendo um feito de 

sisal e o outro de lã. O tapete da figura a aparenta ser mais natural 

enquanto o da figura b possui cores muito brilhantes o que tira um 

pouco da sua naturalidade, mas os dois são muito bonitos, tecidos a mão 

e servem muito bem como objeto de decoração. 

 

A figura 36 mostra a resposta dada pela participante PF2 para essa questão. 

 

Figura 36: Resposta dada pela participante PF2 para a sexta questão do terceiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que o participante PM3 elaborou uma observação detalhada e objetiva dos dois tapetes, 

no entanto, não indicou os outros elementos geométricos que o tapete Navajo possui em 

relação ao tapete confeccionado na comunidade de Cachoeira do Brumado. 

Essas anotações também mostram que a participante PF2 mencionou as 

similaridades e as diferenças entre os tapetes a e b, expressando alguns detalhes de ambas 

as artes, mas também não respondeu todas as observações solicitadas nessa situação-

problema. 



144 

 

 

Finalizando essa fase analítica das respostas dadas para as questões do terceiro 

bloco de atividades, o professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos 

dados coletados nesse instrumento. 

 

3.1.5.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Terceiro Bloco de Atividades: 

Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por meio da Dialogicidade 

 

O quadro 21 mostra os códigos preliminares identificados no processo de 

codificação aberta relacionada com a análise dos dados coletados nas respostas dadas 

pelos participantes PM3 e PF2 na realização das situações-problema propostas no terceiro 

bloco de atividades. 

 

Quadro 21: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para 

as questões do terceiro bloco de atividades 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Após a fabricação do tapete de sisal e do processo de 

acabamento, são conferidas as medidas e calculada a área 

dos tapetes afim de estipular o valor do artesanato. Sabendo 

que atualmente o tapete de sisal é vendido no valor de R$ 

55,00 para cada metro quadrado (m2). Responda: 

a) Qual é o perímetro desse tapete? 

PM3: P = 1,5 + 1,5 + 1 + 1 = P = 5m (33). PF2: Perímetro = 

1,5 + 1,5 + 1 + 1 = 5m (33) 

b) Quantos metros quadrados tem o tapete? 

PM3: A = b x h = A = 1m x 1,5m = A = 1,5 m2 (33). PF2: 1,5 

m2 (32) 

c) Lembrando que o valor do metro quadrado é R$ 

55,00, portanto, qual é o valor final desse tapete? 

PM3: R: 1,5 X R$ 55,00 = R$ 82,50 (33). PF2: 55 x 1,5 = 27,5 

= 27,5 + 55 = 82,5 (33) = R = o valor do tapete (8) é 82,50 (18). 

d) Se cada metro quadrado de tapete gasta, em média; 

2,5 quilogramas de sisal, quantos quilos desse material, em 

média, a artesã gastou para confeccionar esse tapete? 

PM3: R: 1,5 x 2,5 = 3,75 quilogramas (33). PF2: 2,5 x 1,5 = 

1,25 = 1,25 + 2,5 = 82,5 (33). R = Gasta em média 3,75 K (32). 

2) Além das combinações de cores, os tapetes de sisal 

chamam a atenção pela harmonia e padrões das formas 

geométricas inseridas em sua composição. Com base na 

observação e informações do tapete de sisal abaixo, responda: 

a) Referente às formas geométricas, pode-se afirmar que, no 

tapete acima, é possível identificar quantos paralelogramos? 

Quantos losangos? Quantos triângulos? Quantos retângulos? 

PM3: 13 losangos, 18 triângulos (15A). PF2: Paralelogramos: 

22, losangos: 11, triângulos: 12, retângulos: 22 (15A). 

 

 

 

 

 

 

2) Conhecimento êmico 

 

 

 

 

 

 

5) Dinamismo cultural 

 

 

 

 

 

 

8) Valorização cultural 

 

 

 

 

 

11) Artefatos culturais 
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3) A arte em tapete de sisal é comercializada em maior 

quantidade para lojistas, o que determina uma maior 

quantidade de volume e valor. Sabendo disso, responda o que 

se pede: 

a) Um determinado lojista necessita preencher uma nota 

fiscal de transporte de tapetes de sisal, no entanto, necessita 

informar a quantidade de volume e área total que será 

transportado. Com auxílio das descrições abaixo, informe o 

volume e a área total dessa mercadoria. 

PM3: R: VT = a . b .c = AT = 2ab + 2bc + 2ac (20). 

 VT = 2m x 0,80m x 1 m. AT = 2.2.0,8 + 2.0,8.1 + 2.2.1 

 VT =  1,60 m3 (33). AT = 3,20 + 1,60 + 4. AT = 8,80 m2  (33). 

PF2: : 4 X 1 X 1,5 = 6 m2. 2 X 15 X 2 = 6 m2. 8 X 0,5 X 0,8 = 

3,2 m2. 5,2 m2 Área total (33). Não tem a espessura do tapete 

(16), não da p/ [para] calcular o volume (18). 

b)  Com a mesma relação de tapetes informada 

anteriormente, sabendo-se que o seu metro quadrado custa 

R$ 55,00, quanto seria pago para a artesã por esses tapetes? 

PM3: R: 4 x 1 x 1,5 = 6 m2, somando temos: 15,20 m2, 2 x 1,5 

x 2 = 6m2, 15,0 x R$55,00 = R$ 836,00, 8 x 0,50 x 0,80 = 3,20 

m2 (33). PF2: 4 X 1,5 X 55 = 330,00, 2 X 3 X 55 = 330,00, 8 X 

0,4 X 55 = 176,00, 836,00 (33). 

4) Para determinados os modelos de tapetes, sabemos 

que a complementação de ângulos é fundamental para que 

possamos manter as medidas uniformes e exatas dos tapetes. 

Sabendo disso, ajude a artesã Marta a identificar a 

complementação e suplantação, cujos ângulos são 

representados por x e y, em graus no esboço que ela fez: 

PM3: R: xº + 45º = 90º - yº + 67,5º = 180, xº = 90º - 45º - yº = 

180º - 67,5º - xº = 45º - yº = 112,5º (33). PF2: y = 180º - 67,5º - 

x = 90º - 45º - Y = 112,5º - x = 45º (33). 

5)  Joana pretende estimar o tempo médio de fabricação 

de um tapete de sisal, como representado abaixo: 

Se ela conseguiu registrar, conforme marcado no tapete, que 

para cada canto triangular retangular ela gasta em média 10 

minutos, para cada paralelogramo ela gasta 12 minutos e 

para o arremate final ela gasta 15 minutos, se não houver 

interrupções e se manter o mesmo ritmo, quanto tempo em 

média Joana levará para terminar de confeccionar um tapete 

como esse? 

PM3: R: 4 x 10 = 40 minutos, 12 x 2 x 10 = 240 minutos, 25 x 

2 x 12  = 600 minutos (33). PF2: Paralelogramo: 12 min. 

Triângulo: 10 min, Arremate: 15 min (18). 50 paralelogramos = 

50 x 12 = 600 min. 16 triângulos: 16 x 10 = 160 min. Arremate 

= 15 min. 775 min (33). Tempo =12 horas e 55 min (18). 

6) O tapete mostrado na figura a foi confeccionado por 

uma artesã do distrito de Cachoeira do Brumado, em Minas 

Gerais, Brasil enquanto o tapete b foi confeccionado pelos 

indígenas Navajo no sudeste dos Estados Unidos. Observe os 

dois tapetes e escreva um texto comentando sobre as suas 

semelhanças e diferenças. O que você observa sobre as cores 

e as figuras geométricas utilizadas? Quais são outros 

elementos geométricos que o tapete Navajo possui? 
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PM3: Quando se compara os dois tapetes (5) percebe-se uma 

semelhança nas figuras repetidas que compõem os mesmos 

(16), podemos dizer que ambos possuem características 

próprias (5) e beleza exuberante (8) sendo um feito de sisal e o 

outro de lã (14). O tapete da figura a aparenta ser mais natural 

(2) enquanto o da figura b possui cores muito brilhantes (13) o 

que tira um pouco da sua naturalidade (25), mas os dois são 

muito bonitos (8), tecidos a mão (13) e servem muito bem 

como objeto de decoração (11). PF2: Os dois tapetes (11) são 

retangulares e possui padrão em forma de losangos (15A). O 

tapete B tem duas barras retangulares em cada extremidade 

com pequenos desenhos (16). O tapete A tem duas cores 

predominantes (11) enquanto o B ainda possui algumas formas 

geométricas concavas (15A). 

 

32) Conhecimento ético 

 

 

 

 

33) Elaboração de 

etnomodelos 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Posteriormente, com os códigos preliminares identificados na codificação aberta, 

apresenta-se a codificação axial com a identificação das categorias conceituais 

relacionadas com as questões do terceiro bloco de atividades. 

 

3.1.5.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Terceiro Bloco de Atividades: 

Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por meio da Dialogicidade 

 

O quadro 22 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas dadas pelos professores PM3 e PF2 para as questões do terceiro 

bloco de atividades, agrupados pelos professor-pesquisador em categorias conceituais por 

meio de semelhança de conceitos presentes nessas informações. 

 

Quadro 22: Categorias conceituais identificadas na codificação axial das questões do 

terceiro bloco de atividades 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

2) Conhecimento êmico 

8) Valorização cultural 

11) Artefatos culturais 

13) Processo local de confecção do tapete 

 

Conhecimento Local (Êmico)  

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

20) Conteúdos matemáticos 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global (Ético)  

5) Dinamismo cultural 

16) Matematização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

25) Inovação artesanal 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

33) Elaboração de etnomodelos Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Em seguida, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

grupo focal que foi realizado com os professores de Matemática participantes desse 

estudo. 

 

3.1.6. Análise dos Dados Coletados no Grupo Focal 

 

A realização do grupo focal foi realizada conforme o roteiro (Apêndice VII) pré-

estabelecido com base na questão de investigação desse estudo com a finalidade de 

proporcionar a obtenção de dados relacionados com as análises individual e grupal dos 

participantes, possibilitando a obtenção de uma maior riqueza de detalhes nas 

informações disponibilizadas nas coletas de dados. Esse grupo focal foi realizado 

virtualmente, no dia 08 de dezembro de 2021, das 16h30min às 17h18min, através de 

reunião por meio do Google Meet. 

No início da realização desse grupo focal, o professor-pesquisador agradeceu os 

participantes PM3 e PF2 pela participação nessa atividade e, em seguida, prosseguiu com 

a apresentação da dinâmica e das regras de convivência durante a condução desse 

instrumento de coleta de dados. O quadro 23 mostra um trecho da conversa entre o 

professor-pesquisador e os dois participantes desse grupo focal. 

 

Quadro 23: Trecho da apresentação inicial do professor-pesquisador com os 

participantes do grupo focal 

Professor-pesquisador: Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a vocês neste 

encontro, agradecer pelo esforço que estão desempenhando para realização de cada tarefa 

deste estudo, obrigado mesmo pela ajuda!  

PM3: É um prazer poder colaborar para o desenvolvimento da Matemática, ainda mais em 

nossa localidade! 

PF2: Concordo, também me sinto feliz em poder ajudar! 

Professor-pesquisador: Vou só reforçar um pouco sobre esse projeto e essa pesquisa que 

estou realizando juntamente com meu orientador, uma vez que, já estão cientes dos objetivos 

e intenções, como foi passado quando solicitei a participação de vocês lá no início. 

PM3: Ok! 

Professor-pesquisador: O título da pesquisa é: Etnomodelagem: Investigando a arte da 

tapeçaria em uma comunidade local, o meu orientador é o Professor Doutor Daniel Clark 

Orey, já realizamos o questionário inicial, os três blocos de atividades e estamos realizando 

agora o grupo focal para posteriormente realizarem o questionário final. Lembrando que um 

dos principais objetivos dessa pesquisa é responder a questão de investigação: Como a 

Etnomodelagem pode contribuir para a elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e 

dialógicos, na arte da tapeçaria, em uma comunidade local, na perspectiva de professores 

de Matemática de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental? 

Para este momento foram preparadas quatro perguntas que estão relacionadas com o foco 

da pesquisa e que serão feitas uma de cada vez, seguidas de suas respostas e, se necessário, 
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acrescentaremos e discutiremos o que for pertinente para fornecerem as suas respostas de 

forma objetiva e clara. 

PF2 e PM3: Ok. Tudo certo. 

Professor-pesquisador: Ainda, gostaria de sugerir que como são quatro perguntas, 

alternássemos a ordem de quem irá responder primeiro e que respeitássemos a fala de cada 

um, sem interrupções em meio a respostas, estão de acordo? 

PF2 e PM3: Sim. Por mim pode ser assim. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após as apresentações iniciais e as concordâncias para a realização do grupo focal, 

o professor-pesquisador apresentou as quatro perguntas do roteiro e as suas respostas e 

discussões. O quadro 24 mostra a primeira questão do grupo focal. 

 

Quadro 24: Trecho da discussão do professor-pesquisador com os participantes sobre a 

primeira questão do grupo focal 

Professor-pesquisador: Gostaria de saber se vocês conhecem a Modelagem Matemática, 

a Etnomatemática e a Etnomodelagem? E se possível explicassem as suas respostas. 

PM3: Posso começar? 

Professor-pesquisador: Pode sim! 

PM3: Lembro que numa das atividades anteriores respondi algo sobre isso. Eu conheço 

essas três modalidades de ensino da Matemática, inclusive já estudei sobre a Modelagem 

Matemática no magistério do Ensino Médio e também na disciplina de Metodologia da 

Educação do curso superior e entendo ela como um modelo que utilizamos para ensinar 

ou aprender, considerando o dia a dia. As outras duas [Etnomatemática e a 

Etnomodelagem] eu conheço de pesquisar um pouco e ouvir falar delas, na 

Etnomatemática a Matemática é entendida e ensinada dentro de um contexto cultural 

próprio, considerando o conhecimento de cada um, já Etnomodelagem leva em conta a 

realidade cultural e o conhecimento comum de cada aluno. 

Professor-pesquisador: Ok, e você professora [PF2]? 

PF2: Sim, conheço essas três áreas! A Modelagem Matemática é uma área que está 

impregnada em diversos campos de estudo e se resume na criação de um modelo 

matemático para resolver trabalhos e problemas em qualquer área do conhecimento. A 

Etnomodelagem envolve os conhecimentos escolares e fora da escola para facilitar a 

interpretação de situações-problemas e situações do cotidiano. A Etnomatemática é um 

processo de ensino mais criativo e amplo em comparação com a matemática tradicional. 

Professor-pesquisador: Compreendi. Gostaria de, antes de prosseguir, aproveitando que 

estou com parte da dissertação em mãos, mencionar alguns entendimentos de 

especialistas nessas áreas do conhecimento, do que realmente eles entendem sobre elas. 

Pode ser assim? 

PM3 e PF2: Será ótimo! [sorriso] 

Professor-pesquisador: Para Bassanezi (2002) a “modelagem matemática consiste na 

arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. Ele afirma isso na página 16 

do livro Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. Quando pensamos em 

Etnomatemática, acho fundamental mencionarmos o pioneiro dessa área, o saudoso 

Ubiratan D’Ambrosio, que em uma de suas obras, especificamente D’Ambrosio (1998), 

afirma que a Etnomatemática é considerada como a “arte ou a técnica de explicar, de 

conhecer, de entender nos diversos contextos culturais”, isso está no livro Educação 

matemática: da teoria à prática na página 5. Se tratando da Etnomodelagem, menciono 

com muito prazer, os meus dois professores, inclusive um é o meu orientador, que 
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consideram a Etnomodelagem como uma intersecção entre a Etnomatemática, a 

Modelagem Matemática e a Antropologia Cultural e ainda, para Rosa e Orey (2017b) 

afirmam que a “Etnomodelagem, pode ser considerada como o estudo das ideias e 

procedimentos utilizados nas práticas matemáticas de grupos culturais distintos” , isto 

está lá no livro Etnomodelagem: a arte de traduzir práticas matemáticas locais, na página 

36, tenho este livro, se quiserem depois empresto ele. 

PF2: É, ficou mais claro com essas referências, mas está dentro do que falamos né PM3? 

PM3: Sim, ficou mais esclarecedor e falamos dentro disso.  
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As observações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que a análise do trecho da conversa apresentada no quadro 23 indicam que ambos os 

professores mencionaram as características dessas 3 (três) áreas do conhecimento: 

Modelagem Matemática, Etnomatemática e Etnomodelagem, no entanto, esses 

professores concordaram que as definições apresentadas nas referências mencionadas 

pelo professor-pesquisador foram mais esclarecedoras. 

Prosseguindo com esse roteiro, o professor-pesquisador mostrou a segunda 

questão para os participantes PM3 e PF2. O quadro 25 mostra as respostas dadas para 

essa questão, bem como as suas discussões por esses participantes. 

 

Quadro 25: Trecho da discussão do professor-pesquisador com os participantes sobre a 

segunda questão do grupo focal 

Professor-pesquisador: Vamos para a segunda pergunta. Vocês já elaboraram alguma 

atividade matemática relacionada com o artesanato local? Em especifico com o tapete de 

sisal? Se possível explique suas respostas. Lembrando que agora é a vez da participante 

PF2 responder primeiro. 

PF2: Sim, eu já produzi atividades relacionadas com o artesanato local, porém, com 

atividades mais simples de ser repassadas para o aluno, pois este ensino está no modo 

remoto e as dificuldades na transmissão da aula. 

Professor-pesquisador: Então você fez isso recentemente? 

PF2: Também, mas já elaboro questões relacionadas ao cotidiano há pelo menos 5 anos, 

guardo algumas e reelabora as mesmas as vezes.  

Professor-pesquisador: Entendi! 

PM3: Já elaborei e ainda elaboro, no meu caso, quando vou abordar ou introduzir 

atividades de geometria utilizo o artesanato, tanto a panela de pedra como o tapete de 

sisal, também para abordar as quatro operações básicas.  

Professor-pesquisador: O senhor costuma redigir e guardar essas atividades?  

PM3: Algumas eu tenho na memória e também em alguns modelos de atividades 

avaliativas, mas estou acostumado a fazê-las na hora mesmo. 

Professor-pesquisador: Entendi! 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que o participante PM3 e a participante PF2 mantém essa prática de elaborar atividades 

relacionadas com o artesanato local, no entanto, a participante PF2 afirmou que guarda 
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as questões formuladas, diferentemente, do participante PM3, que não costuma redigir as 

suas atividades e guardá-las para reutilizá-las posteriormente. 

Em seguida o professor-pesquisador propôs a questão 3: O aprendizado e 

interesse dos alunos pelo ensino que passam tem sido satisfatório para vocês? Expliquem 

suas respostas. O quadro 26 mostra o trecho da discussão das respostas dadas para a 

questão três do grupo focal. 

 

Quadro 26: Trecho da discussão do professor-pesquisador com os participantes sobre a 

terceira questão do grupo focal 

Professor-pesquisador: O aprendizado e interesse dos alunos pelo ensino que passam 

tem sido satisfatório pra vocês? Expliquem suas respostas. 

PM3: A meu ver tem sido, porém com o ensino remoto, nem todos os alunos do 

presencial participam das aulas e geralmente ficamos neste tempo presos ao PET [Plano 

de Estudo Tutorado] que vem pronto do Sistema educacional do Estado, mas respondo 

essa questão com um peso no período que estávamos no presencial. 

Professor-pesquisador: Entendi! 

PF2: Faço minha as palavras do professor PM3, com o ensino remoto estamos limitados, 

mas no presencial percebia que havia interesse e aprendizado significativo por grande 

parte dos alunos, mas não em uma totalidade e dependia do conteúdo passado.  

Professor-pesquisador: Compreendo! 

Professor-pesquisador: Gostariam de fazer algum acréscimo em suas respostas? 

PM3 e PF2: Está ok. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As observações anotadas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que ao analisar as respostas dos professores participantes do grupo focal para esta terceira 

questão, infere-se que ambos participantes concordam que houve uma interferência 

significativa do modo de ensino, que foi alterado no período de pandemia, do presencial 

para o remoto, de modo que, a frequência dos alunos foi reduzida enquanto o material de 

ensino foi formulado, dificultando um diagnóstico preciso sobre a satisfação e o interesse 

dos alunos em seu aprendizado em Matemática. 

O quadro 27 mostra a última questão proposta no roteiro do grupo focal com a sua 

discussão e a análise das respostas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 27: Trecho da discussão do professor-pesquisador com os participantes sobre a 

quarta questão do grupo focal 

Professor-pesquisador: Observando os potenciais e possibilidades de utilização da arte em 

tapeçaria local para o ensino e auxilio na aprendizagem de alunos do 7º ano do ensino 

fundamental. Vocês pretendem utilizar estes conhecimentos para compor o ensino e 

aprendizado na educação matemática em que lecionam? 
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PM3: Pretendo sim. Vejo grandes potenciais de aprendizagem e de fácil entendimento 

para os alunos, podendo entender melhor a Matemática quando abordada em uma 

realidade que eles conhecem, o tapete de sisal. 

PF2: Sim, com certeza. Além dos conhecimentos matemáticos, também ensina um 

trabalho digno e que faz parte da nossa cultura. 

Professor-pesquisador: Ok, muito bem. Bom, finalizamos as perguntas e queria saber se 

querem acrescentar algo? 

PM3: Sua pesquisa é pro 7º ano, mas penso que a utilização do artesanato pode ser útil em 

todos os anos do Ensino Fundamental e Médio. 

PF2: Também acho. 

Professor-pesquisador: Concordo! Algo mais? 

PM3 e PF2: Não. 

Professor-pesquisador: Agradeço mais uma vez a participação, muito obrigado! 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registras no diário de campo do professor-pesquisador, os 

participantes PM3 e PF2 concordaram que há potenciais e possibilidades para a utilização 

da arte em tapeçaria local no processo de ensino e aprendizagem em Matemática de 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem como, pretendem utilizar estes 

conhecimentos em sua prática pedagógica em Educação Matemática nos anos em que 

lecionam em suas respectivas escolas. 

Encerrando esta fase analítica das discussões realizadas no grupo focal, o 

professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos dados coletados nesse 

instrumento. 

 

3.1.6.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Grupo Focal 

 

O quadro 28 mostra os códigos preliminares identificados no processo de 

codificação aberta relacionada com a análise dos dados coletados nas respostas e 

discussões dadas pelos participantes PM3 e PF2 na realização no grupo focal. 

 

Quadro 28: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes PM3 e PF2 para 

as questões do grupo focal 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Início do grupo focal. 

PM3: É um prazer poder colaborar para o desenvolvimento da 

Matemática (23), ainda mais em nossa localidade! (8). PF2: 

Concordo, também me sinto feliz em poder ajudar! (9). 

1) Vocês conhecem a Modelagem Matemática, a 

Etnomatemática e a Etnomodelagem? Expliquem suas 

respostas. 

PM3: Lembro que numa das atividades anteriores respondi algo 

sobre isso (17). Eu conheço essas três modalidades de ensino 

 

2) Conhecimento êmico 

 

4) Experiência 

profissional prévia 

 

6A) Abordagem 

dialógica 
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da Matemática (27, 28, 30), inclusive já estudei sobre a 

modelagem matemática no magistério do ensino médio e 

também na disciplina de Metodologia da Educação do curso 

superior (28) e entendo ela como um modelo que utilizamos 

para ensinar ou aprender, considerando o dia a dia (16). As 

outras duas [Etnomatemática e a Etnomodelagem] eu conheço 

de pesquisar um pouco e ouvir falar delas (27, 30), na 

Etnomatemática a matemática e entendida e ensinada dentro de 

um contexto cultural próprio (27), considerando o 

conhecimento de cada um (2), já Etnomodelagem leva em 

conta a realidade cultural (30) e o conhecimento comum de 

cada aluno (2). 

PF2: Sim, conheço essas três áreas! (27, 28, 30) A Modelagem 

Matemática é uma área que está impregnada em diversos 

campos de estudo (28) e se resume na criação de um modelo 

matemático para resolver trabalhos e problemas em qualquer 

área do conhecimento (6A). A Etnomodelagem envolve os 

conhecimentos escolares e fora da escola (6A) para facilitar a 

interpretação de situações-problemas (18) e situações do 

cotidiano (16). A Etnomatemática é um processo de ensino 

mais criativo e amplo (27) em comparação com a Matemática 

tradicional. É isto! (22). PF2: É, ficou mais claro com essas 

referências (24) mas está dentro do que falamos, né PM3? (4). 

PM3: Sim, ficou mais esclarecedor (24) e também falamos 

dentro disso (4). 

2) Vocês já elaboraram alguma atividade matemática 

relacionada com o artesanato local? Em específico com o 

tapete de sisal? Explique suas respostas. 

PF2: Sim, eu já produzi atividades relacionadas com o 

artesanato local (16), porém atividades mais simples de ser 

repassadas para o aluno (26), como este ensino está no modo 

remoto (19) e as dificuldades na transmissão da aula (29). PF2: 

Também, mas já elaboro questões relacionadas ao cotidiano há 

pelo menos 5 anos (16), guardo algumas e reelabora as mesmas 

as vezes (29). PM3: Já elaborei e ainda elaboro (26), no meu 

caso, quando vou abordar ou introduzir atividades (29) de 

geometria (15A) utilizo o artesanato, tanto a panela de pedra 

como o tapete de sisal (11), também para abordar as quatro 

operações básicas (20). PM3: Algumas eu tenho na memória 

(4) e também em alguns modelos de atividades avaliativas (26), 

mas estou acostumado a fazê-las na hora mesmo (29). 

3) O aprendizado e interesse dos alunos pelo ensino que 

passam tem sido satisfatório pra vocês? Expliquem suas 

respostas. 

PM3: A meu ver tem sido (22), porém com o ensino remoto 

(19), nem todos os alunos do presencial participam das aulas 

(22) e geralmente ficamos neste tempo presos ao PET [Plano de 

Estudo Tutorado] que vem pronto do Sistema educacional do 

Estado, (26) mas respondo essa questão com um peso no 

período que estávamos no presencial (22). PF2: Faço minha as 

palavras do professor PM3 (4) com ensino remoto (19) estamos 

limitados (26), mas no presencial percebia que havia interesse e 

aprendizado significativo por grande parte dos alunos (22), mas 

não em uma totalidade e dependia do conteúdo passado (29). 

 

8) Valorização cultural 

 

9) Relação socioafetiva 

 

 

11) Artefatos culturais 

 

15A) Conteúdos 

geométricos 

 

 

16) Matematização das 

situações cotidianas   

 

17) Estratégias de 

resolução  

 

18) Interpretação de 

problemas matemáticos  

 

 

19) Artefato tecnológico  

 

 

20) Conteúdos 

matemáticos 

 

21) Contribuição do 

conhecimento 

matemático escolar nas 

atividades artesanais. 

 

 

22) Ensino e 

aprendizagem da 

Matemática 

 

23) Importância da 

Matemática  

 

 

24) Repassando o 

conhecimento dialógico 

 

 

26) Atividades 

curriculares 

 

 

27) Conhecimento da 

Etnomatemática 
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4. Observando os potenciais e possibilidades de utilização da 

arte em tapeçaria local para o ensino e auxilio na 

aprendizagem de alunos do 7º ano do ensino fundamental. 

Vocês pretendem utilizar estes conhecimentos para compor o 

ensino aprendizado na educação matemática em que 

lecionam? 

PM3: Pretendo sim (29). Vejo grandes potenciais de 

aprendizagem e de fácil entendimento para os alunos (22) 

podendo entender melhor a matemática (21) quando abordada 

em uma realidade que eles conhecem (2), o tapete de sisal (11). 

PF2: Sim, com certeza (29) Além dos conhecimentos 

matemáticos (32) também ensina um trabalho digno (2) e que 

faz na nossa cultura (8). PM3: Sua pesquisa é para o 7º ano mas 

penso que a utilização do artesanato (16) pode ser útil em todos 

os anos do ensino fundamental e médio (29). PF2: Também 

acho (4). 

28) Conhecimento da 

Modelagem Matemática 

 

29) Ação pedagógica 

entre conteúdos 

escolares e cotidianos 

 

 

30) Conhecimento da 

Etnomodelagem 

 

 

32) Conhecimento ético 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com os códigos preliminares identificados na codificação aberta, apresenta-se a 

codificação axial com a identificação das categorias conceituais relacionadas com as 

questões propostas no grupo focal. 

 

3.1.6.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Grupo Focal 

 

O quadro 29 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas e discussões apresentadas pelos participantes PM3 e PF2 para as 

questões abordadas no grupo focal, agrupados pelos professor-pesquisador em categorias 

conceituais por meio de semelhança de conceitos presentes nessas informações. 

 

Quadro 29: Categorias conceituais identificadas na codificação axial das questões do 

grupo focal 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

2) Conhecimento êmico 

4) Experiência profissional prévia 

8) Valorização cultural 

9) Relação socioafetiva 

11) Artefatos culturais 

27) Conhecimento da Etnomatemática 

 

Conhecimento Local (Êmico)  

15A) Conteúdos geométricos 

20) Conteúdos matemáticos 

22) Ensino e aprendizagem da Matemática 

23) Importância da Matemática  

28) Conhecimento da Modelagem Matemática 

32) Conhecimento ético 

 

Conhecimento Global (Ético) 
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6A) Abordagem dialógica 

16) Matematização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

19) Artefato tecnológico 

21) Contribuição do conhecimento matemático escolar nas 

atividades artesanais 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

30) Conhecimento da Etnomodelagem 

 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

26) Atividades curriculares 

29) Ação pedagógica entre conteúdos escolares e cotidianos 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador apresenta a análise dos dados coletados no 

questionário final que foi realizado com os participantes desse estudo. 

 

3.1.7. Análise dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

Nesse tópico, apresentam-se os dados coletados no questionário final, que foi 

entregue para os participantes PM3 e PF2 no dia 8 de dezembro de 2021, sendo retornado 

no dia 18 de dezembro de 2021. Esse questionário final foi composto por 17 questões, 

tendo 7 (sete) abertas e 10 mistas. 

O principal objetivo desse questionário foi identificar as perspectivas dos 

participantes sobre as atividades que foram desenvolvidas durante a condução do trabalho 

de campo dessa pesquisa. 

Outro objetivo foi pesquisar a maneira como os conceitos matemáticos e 

geométricos foram desenvolvidos na perspectiva da Etnomodelagem por meio da 

elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, bem como a sua contribuição para 

o desenvolvimento desses conceitos e da percepção crítica e reflexiva dos participantes 

com relação ao contexto sociocultural local. 

Nesse tópico, o professor-pesquisador analisou as 17 questões desse instrumento 

de coleta de dados, bem como identificou os códigos preliminares as categorias 

conceituais conforme os pressupostos adaptados da Teoria Fundamenta nos Dados. 

Dessa maneira, as respostas dadas para a questão 1: Como você avalia as 

atividades artesanais relacionadas com a confecção do tapete de sisal que são 

desenvolvidas no distrito? (  ) Ótimo  (  ) Muito bom  (  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim, 

Explique a sua resposta., mostra que os 2 (dois) participantes, PM3 e PF2, indicaram a 
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mesma opção de resposta, Muito bom, descrevendo características similares referentes a 

opção escolhida. 

Por exemplo, o participante PM3 afirmou que “É um artesanato característico 

desse distrito, uma arte muito linda, porém deveria ser mais valorizada, em todos os 

sentidos, na venda, na divulgação, enfim, é um artigo que precisa de mais 

reconhecimento.” enquanto a participante PF2 comentou que “Só não classifico como 

ótimo por causa do difícil acesso ao sisal e do alto custo, da venda desvalorizada do 

trabalho na produção dos tapetes”. 

Na questão 2: Qual é a sua opinião sobre as atividades matemáticas e 

geométricas relacionadas com o artesanato? Explique a sua resposta, os 2 (dois) 

participantes, PF2 e PM1, relataram que há uma relação significativa entre as atividades 

matemáticas propostas nos blocos com os conceitos matemáticos e geométricos presentes 

no artesanato. 

Nesse direcionamento, o participante PM3 comentou que “As possibilidades de 

desenvolver conteúdos matemáticos e geométricos relacionados com o artesanato no 

ensino da Matemática muito boa, vasto e significativa para os alunos daqui de Cachoeira 

do Brumado” enquanto a participante PF2 afirmou que “As atividades são muito boas, 

elas abordam vários conteúdos da matemática”. 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Você teve dificuldades para 

realizar essas atividades? Sim (...). Quais? Explique a sua resposta, Não (...). Quais? 

Explique a sua resposta, mostra que os 2 (dois) participantes, PM3 e PF2, não 

encontraram dificuldades para a realização das atividades propostas para o trabalho de 

campo desse estudo desde a aplicação do questionário inicial. 

Por exemplo, o participante PM3 respondeu que essas atividades “não estavam 

difíceis, nem pra mim que sou professor nem mesmo para um aluno regular do 7º ano. Nesse 

direcionamento, a participante PF2 comentou que “As atividades estão em um nível 

apropriado para a turma trabalhar”. 

As respostas dadas para a questão 4: Descreva quais foram os conteúdos 

matemáticos e geométricos que você achou mais atrativos com a realização das 

atividades relacionadas com o tapete de sisal, mostram que os 2 (dois) participantes, PM3 

e PF2, responderam essa questão, mas consideraram apenas a área de figuras planas como 

um conteúdo matemático em comum. 
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Nesse sentido, o participante PM3 respondeu que “os conteúdos matemáticos e 

geométricos que achei atrativos em relação as atividades relacionadas com o tapete de 

sisal foram as operações com números naturais, áreas e perímetros de figuras planas, 

plano cartesiano” enquanto a participante PF2 afirmou que “os conteúdos mais atrativos 

foram figuras geométricas, cálculo de área e ângulos”. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Você já preparou aula de 

Matemática utilizando alguma produção artesanal? Sim (...). Quais? Explique a sua 

resposta, Não (...). Explique a sua resposta, mostra que os 2 (dois) participantes, PM3 e 

PF2, responderam que “Sim”, pois utilizaram anteriormente a produção artesanal para a 

preparação de suas aulas de Matemática. 

Por exemplo, o participante PM3 respondeu “Já utilizei algumas ideias de 

produção de tapete e de panela para introduzir ou trabalhar operações básicas de 

matemáticas e cálculos de área” enquanto a participante PF2 comentou que “Sim. 

Algumas situações problemas poderiam ser mais trabalhadas, mas o tempo não permite”. 

Na questão 6: Você gostou de desenvolver as atividades matemáticas e 

geométricas através do artesanato? Sim (...). Explique a sua resposta, Não (...). Explique 

a sua resposta, mostra que os 2 (dois) professores, PM3 e PF2, gostaram de desenvolver 

as atividades matemáticas e geométricas através da resolução de atividades relacionadas 

com o artesanato do tapete de sisal, contudo, a PF2 afirmou que “Sim”, mas não justificou 

a sua resposta. Por outro lado, o participante PM3 afirmou que “Sim, é muito prazeroso”  

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 7: Você poderia relacionar 

os seus conhecimentos matemáticos com as práticas locais sobre o tapete de sisal que 

foram realizadas durante as atividades com artesanato propostas? Sim (...). Quais? 

Explique a sua resposta, Não (   ). Explique a sua resposta. 

As respostas dadas para essa questão mostram que os 2 (dois) participantes, PF2 

e PM3, relacionaram os seus conhecimentos matemáticos com as práticas locais 

referentes à confecção do tapete de sisal com a realização das atividades propostas no 

trabalho de campo desse estudo. 

Por exemplo, a participante PF2 comentou que “A arte da tapeçaria tem muito de 

Matemática inserido nela e se torna fácil trabalhar com os conteúdos matemáticos” 

enquanto o participante PM3 destacou que “Completamente. A matemática está presente 

em todas as artes e na tapeçaria não seria diferente” 
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A análise das respostas dadas para a questão 8: Nas atividades desenvolvidas, você 

percebeu a conexão entre a matemática da sala de aula com aquela utilizada no 

cotidiano? Sim (...). Quais? Explique a sua resposta, Não (...). Explique a sua resposta, 

mostra que os 2 (dois) participantes, PF2 e PM3, perceberam a conexão entre a 

Matemática da sala de aula com os conhecimentos matemáticos utilizados no cotidiano. 

Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “Sim. Como disse na resposta da 

questão anterior (7)” enquanto o participante PM3 respondeu que “Sim, a Matemática 

tem diferentes formas de ser trabalhada, abordada e entendida, contudo, continua sendo 

Matemática”. 

Analisando as respostas dadas para a questão 9: Como você avalia as atividades 

matemáticas e geométricas que foram propostas na pesquisa que você participou? (   ) 

Ótimo (   ) Muito bom (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim, Explique a sua resposta, mostram 

que os 2 (dois) participantes, PF2 e PM3, responderam “Muito bom”, justificando as suas 

respostas. Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “As atividades estavam em um 

nível adequado para uma turma do 7º ano” enquanto o participante PM3 comentou que 

“Assim como respondi na questão 6, considero que as questões estão atrativas e com 

significado para os alunos”. 

As respostas dadas para a questão 10: Explique se essas atividades propiciaram a 

conexão entre os conteúdos matemáticos escolares com aqueles utilizados na confecção 

do tapete de sisal, mostra que os 2 (dois) participantes, PF2 e PM3, consideraram que as 

atividades realizadas e contextualizadas na confecção do tapete de sisal apresentaram uma 

conexão com os conteúdos matemáticos escolares propostos em salas de aula. 

Nesse direcionamento, a participante PF2 respondeu que “Sim. Com certeza. 

Tapetes e matemática tem tudo a ver um com o outro” enquanto o participante PM3 

comentou que “as atividades realizadas estavam em total conexão com a confecção do 

tapete de sisal e dos conteúdos matemáticos utilizados na escola”. 

A análise das respostas dadas para a questão 11: Dada a frase: A Etnomatemática 

pode ser considerada como a conexão entre a Matemática e a Cultura. Você concorda 

com essa frase? (  ) Sim. Explique a sua resposta, (  ) Não. Explique a sua resposta, 

mostra que os 2 (dois) participantes, PF2 e PM3, responderam que “Sim”. 

Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “Quando tratamos do projeto 

apresentado, estamos falando da nossa cultura e temos um exemplo de matemática e 

cultura” enquanto o participante PM3 mencionou que “No primeiro questionário 
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mencionei que a Etnomatemática defende que a matemática deve ser explicada e 

entendida dentro de um contexto cultural próprio e isso é parte do que está na frase, ou 

seja, é uma conexão entre a matemática e a cultura”. 

A análise das respostas dadas para a questão 12: Dada a frase: A Modelagem 

Matemática propicia o estudo de situações-problema e fenômenos que ocorrem na vida 

diária das pessoas. Você concorda com essa frase? (  ) Sim. Explique a sua resposta. Dê 

alguns exemplos. (  ) Não. Explique a sua resposta, mostra que os 2 (dois) participantes, 

PF2 e PM3, indicaram que “Sim” e justificaram a sua concordância com relação à essa 

asserção. 

Por exemplo, a participante PF2 mencionou que a Modelagem Matemática pode 

ser utilizada “na criação de animais, nas plantas e no controle de pragas” enquanto o 

participante PM3 argumentou que “A modelagem se desenvolve realizando os paralelos 

entre o ensino e a realidade do dia-a-dia de cada lugar ou cultura”. 

As respostas dadas para a questão 13: Dada a frase: A Etnomodelagem busca 

estudar os fenômenos presentes no cotidiano em uma perspectiva sociocultural por meio 

da Etnomatemática ao adicionar as características culturais ao processo de Modelagem 

Matemática. Você concorda com essa frase? (  ) Sim. Explique a sua resposta. Dê alguns 

exemplos. (  ) Não. Explique a sua resposta, mostram que os 2 (dois) participantes, PF2 

e PM3, responderam essa questão. 

Por exemplo, o participante PM3 destacou que a Etnomodelagem “envolve os dois 

modelos de ensino, a modelagem e etnomatemática, constrói-se as situações problemas 

entendendo a realidade da cultura daquele aluno” enquanto a participante PF2 apenas 

respondeu que “Sim”, mas não justificou a sua resposta. 

A análise das respostas dadas para a questão 14: Explique se as atividades 

propostas nos blocos de atividades são apropriadas para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica em sala de aula relacionada com os conteúdos matemáticos e geométricos 

escolares, mostra os 2 (dois) participantes responderam essa questão, justificando as suas 

respostas. 

Por exemplo, a participante PF2 observou os diferentes conteúdos abordados nas 

questões propostas nos 3 (três) blocos de atividades, esclarecendo que “Sim. São 

apropriados desde que o aluno já tenha visto em sala de aula todos os conteúdos 

matemáticos e geométricos apresentados nos blocos de atividades”. Similarmente, o 
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participante comentou que “As atividades contemplam propostas nesses blocos estão 

relacionadas com as principais caraterísticas do artesanato e do ensino do 7º ano”. 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 15: Explique se as 

atividades propostas nos blocos de atividades são apropriadas para o desenvolvimento 

de uma ação pedagógica em sala de aula relacionada com os conteúdos matemáticos e 

geométricos escolares e com a prática local de confecção de tapetes de sisal. 

As respostas dadas para essa questão mostram que os 2 (dois) participantes, PF2 

e PM3 responderam essa questão, justificando as suas respostas. Por exemplo, a 

participante PF2, reafirmou as respostas dadas anteriormente, ao afirmar que “Sim. Como 

foi dito nas questões anteriores”. Similarmente, o participante PM3 mencionou que essa 

resposta foi da “na questão que antecedeu”. 

A análise das respostas dadas para a questão 16: Explique como os artesãos que 

confeccionam tapetes de sisal podem auxiliar os professores na elaboração de atividades 

curriculares propostas em sala de aula referentes aos conteúdos matemáticos e 

geométricos presentes nessa atividade local, mostram que os 2 (dois) participantes, PF2 

e PM3 responderam essa questão, justificando as suas respostas. 

Por exemplo, a participante PF2 se referiu aos conhecimentos dos artesões ao 

esclarecer que “quando se trata de artesãos sem conhecimentos mais aprofundados em 

matemática, como é a grande maioria dos casos, essas informações são fundamentais”. 

De modo semelhante, o participante PM3 respondeu que “a grande maioria dos 

professores daqui já fizeram, fazem ou conhecem como se faz o tapete de sisal, não 

necessitando muito auxílio pra ajudar os professores 

Finalizando a análise das questões do questionário final, o professor-pesquisador 

propôs a questão 17: Explique como os artesãos que confeccionam tapetes de sisal podem 

auxiliar os alunos no entendimento de atividades curriculares propostas em sala de aula 

referentes aos conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade local. A 

análise das respostas dadas para essa questão mostra que os 2 (dois) participantes, PF2 e 

PM3, justificando as suas respostas. 

Por exemplo, a participante PF2 respondeu que “as informações e ensinamentos 

[dos artesãos] podem auxiliar os professores na elaboração das atividades” enquanto o 

participante PM3 afirmou que “Penso que é necessário que os alunos entendam 

paralelamente o desenvolvimento da matemática escolar e dos artesões”. 
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Após a apresentação e a análise dos dados coletados no questionário final, o 

professor-pesquisador apresenta as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta 

de dados. 

 

3.1.7.1 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 30 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário final. 

 

Quadro 30: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para o 

questionário final 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Como você avalia as atividades artesanais relacionadas com 

a confecção do tapete de sisal que são desenvolvidas no distrito? 

PF2: Só não classifico como ótimo (34) por causa do difícil 

acesso ao sisal (14) e do alto custo, da venda desvalorizada (10) 

do trabalho na produção dos tapetes (13). PM3: É um artesanato 

(11) característico desse distrito (6B), uma arte muito linda (8), 

porém deveria ser mais valorizada (15), em todos os sentidos, na 

venda, na divulgação (10), enfim, é um artigo que precisa de 

mais reconhecimento (7). 

2) Qual é a sua opinião sobre as atividades matemáticas e 

geométricas relacionadas com o artesanato? Explique a sua 

resposta. 

PF2: As atividades são muito boas (35), elas abordam vários 

conteúdos da matemática (20). PM3: As possibilidades de 

desenvolver conteúdos geométricos (15A) e matemáticos (20) 

relacionados com o artesanato (11) no ensino da matemática (22) 

é muito boa, vasta e significativa (35) para os alunos daqui de 

Cachoeira do Brumado (8). 

3) Você teve dificuldades para realizar essas atividades? 

PF2: Não. As atividades (26) estão em um nível apropriado para 

a turma trabalhar (35). PM3: As atividades se diversificaram 

entre fáceis e medianas (34) que exigiam um raciocínio mais 

apurado para poder responder corretamente o que estava sendo 

exigido (21), mas não estavam difíceis (34), nem pra mim que 

sou professor nem mesmo para um aluno regular do 7º ano (9). 

4) Descreva quais foram os conteúdos matemáticos e 

geométricos que você achou mais atrativos com a realização 

das atividades relacionadas com o tapete de sisal. 

PF2: Figuras geométricas, cálculo de área e ângulos (15A). PM3: 

Operações com números Naturais (20), Áreas e perímetros de 

figuras planas, plano cartesiano (15A). 

5) Você já preparou aula de Matemática utilizando alguma 

produção artesanal? 

 

 

1) Experiência como 

artesã/artesão 

 

 

 

2) Conhecimento êmico 

 

 

 

 

4) Experiência 

profissional prévia 

 

 

6A) Abordagem 

dialógica 

 

 

7) Preservação da 

identidade cultural 

 

 

 

8) Valorização cultural 

 

 

9) Relação socioafetiva 

 

 

 

10) Sobrevivência 
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PF2: Sim. Algumas situações problemas (36). Poderiam ser mais 

trabalhadas (34), mas o tempo não permite (26). PM3: Já utilizei 

algumas ideias (36) de produção de tapete e de panela (11) para 

introduzir ou trabalhar (29) operações básicas de matemáticas 

(20) e cálculos de área (15A). 

6) Você gostou de desenvolver as atividades matemáticas e 

geométricas através do artesanato? 

PM3: É muito prazeroso e de sentido realista (37) poder 

desenvolver questões que estão dentro de uma realidade que você 

conhece (6A). PF2: Sim (37). 

7) Você poderia relacionar os seus conhecimentos matemáticos 

com as práticas locais sobre o tapete de sisal que foram 

realizadas durante as atividades com artesanato propostas? 

PF2: A arte da tapeçaria (38) tem muito de matemática inserido 

nela (32), então se torna fácil trabalhar (29), desde o alinhamento 

do tapete, a contagem e divisão das figuras (13) até a finalização 

do tapete produzido (21). PM3: Completamente (38). A 

matemática está presente em todas as artes e na tapeçaria não 

seria diferente (6A), temos a matemática na fabricação do tear 

para tecer o tapete, na contagem dos fios para desenharmos as 

figuras (16), onde podemos relacionar os problemas (6A) 

utilizando a geometria (15A) e as quatro operações (20), cálculos 

de área e perímetro (15A), a matemática financeira (20) na 

compra do sisal, na venda dos tapetes entre outras diversas 

possibilidades (13). 

8) Nas atividades desenvolvidas, você percebeu a conexão entre 

a matemática da sala de aula com aquela utilizada no 

cotidiano? 

PF2: Sim (39). Como disse na resposta da questão anterior (sete) 

(16). PM3: Sim (39), a matemática tem diferentes formas de ser 

trabalhada, abordada e entendida (23), contudo, continua sendo 

matemática (32). 

9) Como você avalia as atividades matemáticas e geométricas 

que foram propostas na pesquisa que você participou? 

PF2: As atividades estavam em um nível adequado para uma 

turma do 7º ano (35), bem explicado, com clareza (22) e 

abordam vários conteúdos matemáticos (20) e geométricos 

(15A). PM3: Assim como respondi na questão 6, considero que 

as questões estão atrativas e com significado para os alunos (35), 

pois abordam do artesanato que eles conhecem (2), além de 

trabalhar claramente os conteúdos matemáticos (20) e 

geométricos (15A) predominantes do 7º ano (21). 

10) Explique se essas atividades propiciaram a conexão entre 

os conteúdos matemáticos escolares com aqueles utilizados na 

confecção do tapete de sisal. 

PF2: Sim. Com certeza (39). Tapetes e matemática tem tudo a 

ver um com o outro (6A). PM3: As atividades realizadas estavam 

em total conexão com a confecção do tapete de sisal (39) e dos 

conteúdos matemáticos utilizados na escola (20), as 

representações e formatos nos tapetes (13) com a geometria, os 

tamanhos com os cálculos de área e perímetro, entre outros 

tantos (15A). 

 

 

11) Artefatos culturais 

 

 

 

13) Processo local de 

confecção do tapete 

 

 

 

14) Produto industrial 

para confecção do 

tapete 

 

 

 

15) Importância da 

comunidade 

 

 

 

15A) Conteúdos 

geométricos 

 

 

 

16) Matematização das 

situações cotidianas   

 

 

 

20) Conteúdos 

matemáticos 

 

 

21) Contribuição do 

conhecimento 

matemático escolar nas 

atividades artesanais. 

 

 

22) Ensino e 

aprendizagem da 

Matemática 

 

 

23) Importância da 

Matemática  

 

 

24) Repassando o 

conhecimento dialógico 
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11) Dada a frase: A Etnomatemática pode ser considerada 

como a conexão entre a Matemática e a Cultura. Você 

concorda com essa frase? 

PF2: Quando tratamos do projeto apresentado (29), estamos 

falando da nossa cultura (7) e temos um exemplo de matemática 

e cultura (27). PM3: No primeiro questionário mencionei (26) 

que a Etnomatemática defende que a matemática deve ser 

explicada e entendida dentro de um contexto cultural próprio 

(6A) e isso é parte do que está na frase, ou seja, é uma conexão 

entre a matemática e a cultura (27). 

12) Dada a frase: A Modelagem Matemática propicia o estudo 

de situações-problema e fenômenos que ocorrem na vida diária 

das pessoas. Você concorda com essa frase? 

PF2: Sim (28), como nas construções, criação de animais, nas 

plantas, controle de pragas, fenômenos naturais e outros (16). 

PM3: A modelagem se desenvolve realizando os paralelos (28) 

entre o ensino e a realidade do dia a dia de cada lugar ou cultura 

(6A). 

13) Dada a frase: A Etnomodelagem busca estudar os 

fenômenos presentes no cotidiano em uma perspectiva 

sociocultural por meio da Etnomatemática ao adicionar as 

características culturais ao processo de Modelagem 

Matemática. Você concorda com essa frase? 

PF2: Sim (30). PM3: envolve os dois modelos de ensino, a 

modelagem e etnomatemática (6A), constrói-se as situações 

problemas entendendo a realidade da cultura daquele aluno (24). 

14) Explique se as atividades propostas nos blocos de atividades 

são apropriadas para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica em sala de aula relacionada com os conteúdos 

matemáticos e geométricos escolares. 

PF2: Sim (29). [As atividades] são apropriadas (26) desde que o 

aluno já tenha visto em sala de aula (22) todos os conteúdos 

matemáticos (20) e geométricos (15A) apresentados no bloco de 

atividades (29), o que não impede de selecionar apenas aqueles 

que estão relacionados com o conteúdo que o aluno está 

estudando (22). PM3: As atividades propostas nesses blocos 

estão relacionadas com as principais caraterísticas do artesanato 

e do ensino do 7º ano (29). Elas são apropriadas porque 

relacionam detalhes do tapete de sisal e da fabricação (13) 

juntamente com o que o aluno precisa (6A) aprender 

parcialmente nas etapas do 7º ano de ensino (22). 

15) Explique se as atividades propostas nos blocos de atividades 

são apropriadas para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica em sala de aula relacionada com os conteúdos 

matemáticos e geométricos escolares e com a prática local de 

confecção de tapetes de sisal. 

PF2: Sim (40). Como foi dito nas questões anteriores, a 

confecção dos tapetes de sisal (13) tem tudo a ver com as 

atividades apresentadas (26) e os conteúdos matemáticos (20) e 

geométricos relacionados (15A). PM3: na questão que antecedeu, 

disse que os conteúdos matemáticos (20) e geométricos do 7º ano 

(15A) e os detalhes e confecção do tapete de sisal (13) eram 

presentes nas atividades dos blocos feitos (40). 

 

26) Atividades 

curriculares 

 

 

27) Conhecimento da 

Etnomatemática 

 

 

28) Conhecimento da 

Modelagem Matemática 

 

 

 

29) Ação pedagógica 

entre conteúdos 

escolares e cotidianos 

 

 

30) Conhecimento da 

Etnomodelagem 

 

 

32) Conhecimento ético 

 

 

 

34) Avaliação das 

atividades artesanais 

com o artesanato do 

tapete 

 

 

 

35) Avaliação das 

atividades matemáticas 

e geométricas com o 

artesanato 

 

 

 

36) Preparação de aulas 

com utilização de 

artesanato 

 

 

 

37) Relação das 

atividades curriculares 

com artesanato com o 

conhecimento 

matemático 
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16) Explique como os artesãos que confeccionam tapetes de 

sisal podem auxiliar os professores na elaboração de atividades 

curriculares propostas em sala de aula referentes aos 

conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade 

local. 

PF2: Quando se trata de artesãos (4) sem conhecimentos mais 

aprofundados em matemática (32), como é a grande maioria dos 

casos (4), as informações e ensinamentos sobre a confecção dos 

tapetes é fundamental (2). PM3: a grande maioria dos 

professores daqui já fizeram, fazem ou conhece (2) como se faz o 

tapete de sisal (13), não necessitando muito auxilio pra ajudar os 

professores (1), mas se não conhecêssemos, teríamos que ver, 

fazer uma sondagem (29) e perguntas para os artesões sobre 

como fazem cada parte (2). 

17) Explique como os artesãos que confeccionam tapetes de 

sisal podem auxiliar os alunos no entendimento de atividades 

curriculares propostas em sala de aula referentes aos 

conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade 

local. 

PF2: Assim como as informações e ensinamentos (2) podem 

auxiliar os professores na elaboração das atividades (29), 

também podem auxiliar os alunos nas resoluções das atividades 

(2). PM3: Penso que é necessário que os alunos entendam 

paralelamente o desenvolvimento da matemática escolar e dos 

artesões (24), para que possam entender melhor (22), assim os 

artesãos farão de forma parecida como falei que seria com os 

professores (6A). 

 

38) Relação das 

atividades com o 

artesanato com as 

práticas docentes 

 

 

 

39) Conexão das 

atividades com as 

matemáticas escolar e 

cotidianas 

 

 

 

40) Ação pedagógica 

das atividades propostas 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-se 

a codificação axial da identificação das categorias conceituais do questionário Final. 

 

3.1.7.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 31 mostra a codificação axial dos códigos preliminares identificados na 

análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário final, que foram agrupados pelo professor-pesquisador em categorias 

conceituais por meio de semelhança de conceitos presentes nessas informações. 

 

Quadro 31: Codificação axial das categorias conceituais conforme agrupamento dos 

códigos preliminares identificados na codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

4) Experiência profissional prévia 

7) Preservação da identidade cultural 

8) Valorização cultural 
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9) Relação socioafetiva 

10) Sobrevivência 

11) Artefatos culturais 

13) Processo local de confecção do tapete 

15) Importância da comunidade 

27) Conhecimento da Etnomatemática 

Conhecimento Local (Êmico) 

 

 

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

19) Artefato tecnológico 

20) Conteúdos matemáticos 

22) Ensino e aprendizagem da Matemática 

23) Importância da Matemática  

28) Conhecimento da Modelagem Matemática 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global (Ético) 

6A) Abordagem dialógica 

16) Matematização das situações cotidianas 

21) Contribuição do conhecimento matemático nas 

atividades artesanais 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

30) Conhecimento da Etnomodelagem 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

26) Atividades curriculares 

29) Ação pedagógica entre conteúdos escolares e cotidianos 

34) Avaliação das atividades artesanais com o artesanato do 

tapete 

35) Avaliação das atividades matemáticas e geométricas com 

o artesanato 

36) Preparação de aulas com utilização de artesanato 

37) Relação das atividades curriculares com artesanato 

38) Relação das atividades com o artesanato com as práticas 

docentes 

39) Conexão das atividades com as matemáticas escolar e 

cotidianas 

40) Ação pedagógica das atividades propostas 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando a fase analítica desse estudo que foi realizada por meio dos 

questionários inicial e final, dos 3 (três) blocos de atividades, de entrevistas 

semiestruturadas, de grupo focal e do diário de campo do professor-pesquisador, 

apresenta-se, em seguida, a interpretação dos resultados obtidos nessa investigação 

através da redação de 4 (quatro) categorias conceituais que foram identificadas durante a 

condução da codificação axial conduzida na realização do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DA 

ELABORAÇÃO DE CATEGORIAS CONCEITUAIS 

 

Nesse estudo, o professor-pesquisador utilizou uma adaptação da Teoria 

Fundamentada nos Dados para auxiliá-lo na compreensão da problemática desse estudo, 

que está relacionada com a tradução de práticas matemáticas locais na arte da tapeçaria 

em salas de aula. 

Essa abordagem se fundamentou na perspectiva de professores de Matemática, 

por meio da proposição de uma ação pedagógica para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental através das 

possíveis contribuições da Etnomodelagem. 

Dessa maneira, para nortear o desenvolvimento desse estudo foi necessária a 

formulação de uma questão de investigação que possibilitou a exploração aprofundada de 

sua problemática. 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade 

local, na perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental? 

 

De acordo com a adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, os dados obtidos 

durante a condução do trabalho de campo dessa investigação, os códigos preliminares e 

as categorias conceituais foram definidas, possibilitando que o professor-pesquisador 

buscasse uma resposta para a questão de investigação. Assim, nesse processo analítico, 

as informações constantes nos dados foram sintetizadas em códigos preliminares e as 

categorias conceituais foram identificadas e elaboradas. 

Consequentemente, o professor-pesquisador determinou 4 (quatro) categorias 

conceituais: a) Conhecimento Local (Êmico) b) Conhecimento Global (Ético) c) 

Conhecimento Dialógico (Glocal) e d) Ação Pedagógica da Etnomodelagem. O quadro 

32 mostra as categorias conceituais que foram determinadas durante o processo analítico 

desenvolvido para a condução das codificações aberta e axial. 
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Quadro 32: Categorias conceituais definidas no processo de codificação dos dados 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

1) Experiência como artesã/artesão 

2) Conhecimento êmico 

3) Conhecimento passado de geração em geração 

4) Experiência profissional prévia 

6B) Tradição cultural 

7) Preservação da identidade cultural 

8) Valorização cultural 

9) Relação socioafetiva 

10) Sobrevivência 

11) Artefatos culturais 

12) Produto local para confecção do tapete 

13) Processo local de confecção do tapete 

27) Conhecimento da Etnomatemática 

 

 

 

 

Conhecimento Local 

(Êmico) 

 

 

 

14) Produto industrial para confecção do tapete 

15A) Conteúdos geométricos 

19) Artefato tecnológico 

20) Conteúdos matemáticos 

22) Ensino e aprendizagem da Matemática 

23) Importância da Matemática  

28) Conhecimento da Modelagem Matemática 

31) Dificuldades com os conteúdos geométricos 

32) Conhecimento ético 

Conhecimento Global 

(Ético) 

5) Dinamismo cultural 

6A) Abordagem dialógica 

15) Importância da comunidade 

16) Matematização das situações cotidianas 

18) Interpretação de problemas matemáticos 

21) Contribuição do conhecimento matemático nas atividades 

artesanais 

24) Repassando o conhecimento dialógico 

25) Inovação artesanal 

30) Conhecimento da Etnomodelagem 

Conhecimento Dialógico 

(Glocal) 

17) Estratégias de resolução 

26) Atividades curriculares 

29) Ação pedagógica entre conteúdos escolares e cotidianos 

33) Elaboração de etnomodelos 

34) Avaliação das atividades artesanais com o artesanato do 

tapete 

35) Avaliação das atividades matemáticas e geométricas com o 

artesanato 

36) Preparação de aulas com utilização de artesanato 

37) Relação das atividades curriculares com artesanato 

38) Relação das atividades com o artesanato com as práticas 

docentes 

39) Conexão das atividades com as matemáticas escolar e 

cotidianas 

40) Ação pedagógica das atividades propostas 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Essas categorias conceituais foram obtidas através da análise dos dados coletados 

nas entrevistas semiestruturadas, nos blocos de atividades I, II e III, no grupo focal, nos 

questionários: inicial e final e também no diário de campo do professor-pesquisador, que 

compuseram a amostragem teórica desse estudo. 

 

4.1.     Interpretando as Categorias Conceituais 

 

De acordo com Moraes (2003), para o desenvolvimento da interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo, a descrição densa das categorias possibilitou que as 

citações proferidas pelos participantes fossem utilizadas para auxiliar o professor-

pesquisador na obtenção de uma imagem completa e holística da problemática proposta 

para essa pesquisa. 

Assim, a seguir, apresenta-se a descrição detalhada de cada uma das 4 (quatro) 

categorias conceituais: a) Conhecimento Local (Êmico) b) Conhecimento Global (Ético) 

c) Conhecimento Dialógico (Glocal) e d) Ação Pedagógica da Etnomodelagem, que 

foram determinadas no desenvolvimento das codificações aberta e axial que foram 

propostas durante a realização do processo analítico dessa investigação. 

 

4.1.1.  Conhecimento Local (Êmico) 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados que 

foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionada com o 

conhecimento local (êmico) dos participantes desse estudo. 

Esses códigos estão relacionados com a experiência como artesã/artesão, o 

conhecimento êmico, o conhecimento passado de geração em geração, a experiência 

profissional prévia, a tradição cultural, a preservação da identidade cultural, a valorização 

cultural, a relação socioafetiva, a sobrevivência e a transcendência, os artefatos culturais, 

o produto local para confecção do tapete, o processo local de confecção do tapete e o 

conhecimento etnomatemático. 

É importante ressaltar que, nesse estudo, os conhecimentos êmicos matemáticos 

dos artesãos que foram entrevistados podem ser considerados como o desenvolvimento 

de sua própria etnomatemática. Por exemplo, a artesã comentou que: 

Sei da quantidade de sisal pelo tamanho do tapete a gente já tem uma 

prática, se for um tapete pequeno, a gente já sabe quanto que gasta 
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porque, a gente já vem pesando pra saber quanto que vai gastar, então, 

a gente já tem uma prática de controle, pra pesar o sisal e saber o que 

vai usar. 

 

Similarmente, o artesão destacou que “determino a quantia de sisal pelo peso que 

possuem e que são determinados pelo tamanho do tapete, por exemplo, uma passadeira 

gasta dois quilos, uma manta seria a metade, daí eu tenho esses cálculos já gravado na 

cabeça”. 

Essa artesã também ressaltou que “atualmente, a gente criou outros desenhos 

porque a gente vê outros tipos de tapetes e a gente já criou outros tipos de desenhos 

diferentes, mas vem contando e dividindo e ali depois que você fez a trama você conta 

divide e sabe qual desenho você pode fazer”. 

De modo semelhante, o artesão afirmou que o “desenho do tapete eu determino 

de acordo com a corda que fiz e com a pintura pra gente fazer. Se tenho mais azul ou 

amarelo eu vou saber se consigo fazer com losango ou de linha corrida ou outro desenho 

pra deixar o tapete mais estampado” 

Assim, o principal objetivo dessas entrevistas semiestruturadas foi compreender 

algumas especificidades relacionadas com a cultura desses artesãos vinculadas à 

confecção de tapetes de sisal, bem como entender as questões relacionadas com a 

utilização de suas práticas matemáticas no cotidiano que estão relacionadas com a: 

a) aquisição dos produtos necessários para a confecção dos tapetes de sisal, com 

a definição de seu preço de venda. 

b) utilização de conteúdos matemáticos praticados na escola para a definição do 

preço de venda de seus produtos e para a sua confecção. 

c)  transmissão dos conhecimentos relacionados com a confecção desses tapetes. 

d) quantidade de sisal utilizado na confecção do tapete, a determinação dos 

desenhos utilizados no tapete de sisal. 

e) verificação do tamanho dos tapetes e de suas figuras. 

A interpretação dos resultados das entrevistas mostra a existência da 

predominância de saberes e fazeres êmicos (locais) desses artesãos na realização dos 

cálculos necessários para realização das tarefas vivenciadas diariamente referentes à 

confecção do tapete de sisal. 

Em concordância com esse contexto, Rosa e Orey (2017a) afirmam que os 

conhecimentos matemáticos adquiridos pelos membros de grupos culturais distintos se 

refletem em seus sistemas culturais de saberes e fazeres que se desenvolvem no decorrer 



169 

 

 

do tempo, à medida que esses conhecimentos são difundidos e socializados entre os 

membros dessas culturas. 

Essa interpretação também mostra a importância da relação dos conhecimentos 

matemáticos escolares/acadêmicos (éticos) com os saberes e fazeres locais para a 

determinação do preço, das medidas e do posicionamento das figuras nos tapetes, 

demonstrando evidências da complementaridade entre conhecimentos distintos. 

Desse modo, Rosa e Orey (2012) comentam sobre a abordagem dialógica que 

utiliza os conhecimentos local (êmico) e global (ético) em suas ações pedagógicas e 

investigativas. Assim, essa abordagem possibilita uma compreensão completa, ampla e 

holística sobre o conhecimento das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros 

de grupos culturais distintos. 

A interpretação desses resultados também mostrou que as situações-problema 

propostas no Bloco de Atividades I: Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos), 

oportunizaram para os professores participantes desse estudo a conscientização de uma 

visão local (êmica) com relação à confecção em tapetes de sisal de acordo com a 

perspectiva dos artesãos (insiders), que estão dentro de sua própria cultura. 

Nesse sentido, esses participantes responderam 10 situações-problemas 

relacionadas com o entendimento geral sobre o artesanato, as principais características do 

artesanato do tapete de sisal, a utilização do tear em sua confecção, a utilização de 

conteúdos matemáticos e de figuras geométricas nessa tapeçaria, a quantidade de sisal 

necessária para a sua confecção e as noções intuitivas de transformações no plano 

utilizadas em sua decoração. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que os 

professores participantes realizaram as atividades propostas nesse bloco com um olhar 

crítico e reflexivo, pois conhecem a problemática desenvolvida para essa investigação. 

Desse modo, esses participantes elaboraram as suas interpretações ao responderem as 

questões e situações-problema relacionadas com a confecção de tapetes de sisal. 

Conforme esse contexto, para esses participantes o artesanato é um trabalho 

manual realizado pelos membros de uma comunidade, sendo o produto final 

confeccionado por esses membros, que possuem os dons e desenvolvem os 

procedimentos e as técnicas próprias necessárias para a produção de uma obra de arte. 

É importante destacar que os professores participantes também confeccionaram 

tapetes de sisal, sendo que aprenderam essa arte da tapeçaria com os seus familiares, 
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principalmente, com as suas mães. Esses participantes informaram que desde a sua 

infância observaram os seus familiares desenvolverem esse trabalho artesanal para, em 

seguida, praticá-lo em sua vida diária, contudo, atualmente, não confeccionam esses 

tapetes com frequência. 

Assim, esses participantes destacaram que conhecem o processo de confecção dos 

tapetes de sisal produzidos pelos artesãos locais, no distrito de Cachoeira do Brumado, 

bem como os adquiriram esses tapetes. Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “Já 

produzi muitos tapetes desde os 5 anos e ainda os teço”. Esses participantes também 

conhecem pessoas na própria comunidade que confeccionam os tapetes de sisal, como, 

por exemplo, familiares, vizinhos, primos e amigos, bem como conhecem artesãos que 

trabalham com essa tapeçaria em lugarejos vizinhos. 

Para esses participantes, as principais características do artesanato do tapete de 

sisal se relacionam com as formas geométricas, as cores, a decoração, a durabilidade e a 

resistência. Por exemplo, o participante PM3 destacou que a principal característica desse 

artesanato se relacionada com a: 

(...) fibra que é retirada da planta e usada para fazer o tapete. A corda 

(fibra) é muito resistente mas as pessoas que possuem ou desejam 

possuir um tapete de sisal deverão ter alguns cuidados pois o mesmo 

não pode ser molhado, caso contrário terá uma duração menor. 

 

Com relação à produção desses tapetes, esses participantes afirmaram que a 

medição desse artefato cultural para a sua produção no tear é realizada por meio do 

próprio alinhamento, que utilizam uma fita para medir as dimensões dos tapetes. Após 

realizarem esse alinhamento, esses artesãos contam os fios para formarem as figuras. Por 

exemplo, o participante PM3 comentou que “quando era criança fiz muitos tapetes de 

sisal, mas para confeccionar a minha mãe batia a piteira no rio e deixava na água para 

depois lavar e colocar para secar”. 

Para esses participantes, os conteúdos matemáticos ou geométricos mais 

utilizados na confecção de tapetes de sisal estão relacionados com a Geometria, pois 

existem 4 (quatro) figuras geométricas básicas utilizadas nesse processo, como, por 

exemplo, os triângulos, os retângulos, os quadrados e os círculos. Essas figuras 

geométricas se relacionam com as formas utilizadas pelos artesãos na confecção desses 

tapetes de sisal. 

Destaca-se que, nesse processo, também são utilizados os losangos, os trapézios, 

os paralelogramos, os pentágonos, as linhas horizontais, as barras, as medidas, a largura 
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e a altura. Contudo, o participante PM3 afirmou que os principais formatos são os “tapetes 

retangulares e quadrados, muito falado aqui como passadeiras e mantas32, mas há outros 

modelos que são feitos por encomenda como por exemplo o tapete redondo”. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que o 

participante PM3 recordou os nomes populares desses tapetes, as passadeiras e as mantas, 

que são considerados como jargões33 que os artesãos atribuem às suas formas 

geométricas, retangulares (passadeiras) e quadrangulares (mantas). 

Desse modo, D’Ambrosio (1998) afirma que o termo “etno é hoje aceito como algo 

muito amplo, referente ao contexto cultural, e, portanto, inclui considerações como 

linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e símbolos (p. 5) enquanto Rosa e 

Orey (2017b) afirmam que: 

O desenvolvimento das ideias e procedimentos matemáticos servem 

como um veículo para a transferência de significados de um ambiente 

culturalmente constituído para as atividades matemáticas acadêmicas. 

Isso significa que a comunicação dessas ideias [por meio de jargões] 

representa a influência da cultura sobre as noções matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos (p. 31). 

 

Esses participantes também comentaram sobre o cálculo da quantidade de sisal 

utilizando na fabricação de um determinado tapete, destacando que essa quantidade 

depende da espessura de cada linha. Por exemplo, o participante PM3 respondeu que “os 

artesãos que ainda produzem os tapetes devam utilizar a balança ou seja, devem pesar o 

sisal tendo em vista que essa matéria prima é comprada por quilo ou toneladas” enquanto 

a participante PF2 destacou que “os artesãos já têm noção da quantidade gasta de sisal 

para cada tamanho de tapete”. 

Assim, esse estudo promoveu o respeito e a valorização do conhecimento local 

(êmico) relacionado com a confecção dos tapetes de sisal pelos artesãos dessa 

comunidade. Nesse sentido, D’Ambrosio (1990) destaca que os membros de grupos 

 

 
32Jargões próprios dos membros do grupo cultural do artesanato da tapeçaria. 
33Os jargões estão relacionados com uma terminologia local ou especializada específica que está associada 

aos membros de um determinado grupo cultural ou de uma determinada área de atividade ou campo de 

conhecimento. Os jargões empregados, normalmente, em contextos comunicativos específicos que, 

provavelmente, não sejam bem compreendidos fora desses ambientes. Esses contextos podem estar 

relacionados com uma ocupação específica, como, por exemplo, um determinado comércio, profissão, 

vernáculo ou campo acadêmico, bem com as terminologias específicas utilizadas pelos membros de grupos 

culturais distintos (MURRAY, 2012. As principais características se relacionam com o desenvolvimento 

de um vocabulário especial que inclui palavras e termos específicos que estão relacionados com os 

contextos socioculturais nos quais se originaram. É importante destacar que, frequentemente, esses jargões 

adquirem diferentes sentidos ou significado que são distintos daqueles utilizados em outros contextos 

(ROSA, 2010). 
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culturais distintos dispõem de estratégias desenvolvidas localmente para que possam lidar 

com o cálculo e com a quantidade por meio da utilização dessas práticas ad hoc com o 

principal objetivo de resolver as situações-problema provenientes de seu cotidiano. 

Esses aspectos próprios da cultura do artesanato da tapeçaria revelam a 

importância do conhecimento êmico desses entrevistados para o desenvolvimento de sua 

atividade diária na confecção do tapete de sisal. Assim, infere-se que esses membros 

desempenham as suas funções ao desenvolverem, comunicarem, difundirem e utilizarem 

as suas próprias estratégias de sobrevivência e transcendência ao utilizarem os saberes e 

fazeres matemáticos na resolução de situações-problema cotidianas. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostrou que os 

professores participantes realizaram as atividades relacionadas com os saberes e fazeres 

locais (êmicos) dos artesãos da tapeçaria com os conteúdos matemáticos utilizados em 

salas de aula, que objetivaram a valorização da prática cultural da confecção dos tapetes 

de sisal. Nesse sentido, Monteiro e Pompeu Jr. (2001) argumentam que é preciso que os 

membros de grupos culturais distintos observem o mundo ao seu redor e descubram 

diferente maneiras de resolver as situações-problema que enfrentam em sua própria 

realidade. 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nesse bloco, infere-se que a 

realização das atividades mostrou a importância de os professores participantes desse 

estudo participarem da realização das atividades propostas nesse bloco, que estão 

relacionados às próprias vivências e experiências cotidianas. Desse modo, esses 

participantes se conscientizaram sobre a importância do conhecimento local da tapeçaria 

para a promoção de uma ação pedagógica contextualizada fundamentada nas atividades 

artesanais desempenhadas localmente. 

Consequentemente, Rosa (2010) afirma que existe a necessidade de articular os 

saberes escolares e os fazeres cotidianos com o objetivo de possibilitar o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

contextualizado e com significado para os alunos. 

Assim, o contexto da tapeçaria foi utilizado na elaboração das situações-problema 

desse bloco com o objetivo de valorizar a dimensão cultural da Matemática na construção 

do conhecimento matemático dos alunos a partir da proposição de questões diversificadas 

que respeitaram e valorizaram as diversas formas de saber/fazer matemático 

desenvolvidos pelos membros desse grupo cultural específico. 
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É importante ressaltar que essa valorização também ocorreu com a compreensão 

das práticas matemáticas desenvolvidas no contexto da tapeçaria e que estão relacionadas 

com os conceitos matemáticos e geométricos estudados no ambiente escolar. Desse 

modo, D’Ambrosio (2011) afirma que, em suas práticas laborais, os membros desse grupo 

cultural específico desenvolvem conhecimentos matemáticos distintos que os 

possibilitaram responder aos “pulsões de sobrevivência e de transcendência” (p. 27), que 

são inerentes os desafios impostos pela própria realidade. 

Conforme a interpretação dos resultados obtidos nesse bloco, infere-se que, no 

contexto da tapeçaria, o conhecimento matemático nem sempre emerge no meio 

científico, pois os saberes e fazeres matemáticos surgem em outros contextos, podendo 

ser utilizados para contextualizar e enriquecer o currículo matemático escolar e, assim, 

ampliar o poder argumentação crítica e reflexiva dos alunos. Desse modo, Rosa e Orey 

(2006) afirmam sobre a necessidade de valorização dos saberes e fazeres matemáticos 

locais que estão vinculados ao cotidiano dos membros de grupos culturais específicos, 

bem como com relação à sua complementaridade em salas de aula. 

Essa interpretação também mostra que a ação pedagógica da Etnomodelagem 

também esteve implícita no processo de valorização de conhecimentos locais (êmicos), 

pois estava relacionada com as práticas cotidianas da tapeçaria. Essa ação pedagógica 

possibilitou que os professores participantes resolvessem as situações-problema 

propostas nesse bloco de atividades, que estavam contextualizadas no cotidiano dos 

artesãos com o objetivo de compreendê-las e transcendê-las para outros contextos. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2014b) argumentam que a abordagem êmica busca 

descobrir e descrever o sistema de conhecimento matemático dos membros de um 

determinado grupo cultural, como, por exemplo, da tapeçaria, em seus próprios termos, 

para que se possa identificar as unidades conceituais e estruturais do desenvolvimento de 

seu pensamento matemático. Destaca-se que os saberes e fazeres matemáticos locais 

utilizados na confecção dos tapetes de sisal como “práticas ad hoc para lidar com 

situações problemáticas surgidas da realidade” (D’AMBROSIO, 2012, p. 16) dos 

membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, o artesanato da tapeçaria. 

Essa abordagem é reforçada pelos resultados do estudo conduzido por Rosa 

(2010) que mostra a importância de se destacar os modos de calcular, medir, estimar, 

inferir, raciocinar e modelar desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos, 

que são as suas maneiras específicas de lidar matematicamente com o próprio mundo, 
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problematizando o conhecimento acumulado na busca da transcendência desses saberes 

e fazeres em outros contextos. 

Assim, as atividades realizadas pelos artesãos revelam um ambiente repleto de 

ideias, técnicas e procedimentos matemáticos, cujas práticas matemáticas são traduzidas 

para que esses profissionais possam “comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, 

generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, [já que] são formas de pensar, presentes 

em toda a espécie humana” (D’AMBROSIO, 2005, p. 30). Nesse contexto, o 

conhecimento matemático se encontra presente no cotidiano, devendo, portanto, ser 

acessível para os alunos, pois o: 

(...) cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. 

A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, 

quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de 

algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais 

que são próprios à sua cultura (D’AMBROSIO, 2012, p. 22). 

 

Desse modo, a interpretação dos resultados desse estudo mostra que o cotidiano 

da tapeçaria está impregnado de saberes e fazeres próprios dessa cultura e dos artesãos 

que a realizam diariamente, pois evidencia as quantificações, as medições, as 

classificações e as comparações por meio da utilização de conhecimentos matemáticos 

próprios dessas práticas culturais que estão associadas com o desenvolvimento das 

próprias ticas, técnicas ou procedimentos desenvolvidos pelos membros desse grupo 

cultural específico. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que para 

esses participantes, a Etnomatemática é considerada como a conexão entre a Matemática 

e a Cultura, que considera o conhecimento matemático desenvolvido por etnias, culturas 

e povos. Por exemplo, o participante PM3 comentou que “a Etnomatemática defende que 

a matemática deve ser explicada e entendida dentro de um contexto cultural próprio, 

considerando o conhecimento de cada um” enquanto a participante PF2 afirmou que “a 

Etnomatemática é um processo de ensino mais criativo e amplo em comparação com a 

matemática tradicional”. 

Nesse sentido, a Etnomatemática mostrou que os saberes e fazeres matemáticos 

próprios da etno dos membros de grupos culturais distintos estão em concordância com o 

próprio contexto sociocultural, pois estão enraizados em suas práticas cotidianas (ROSA; 

OREY, 2017b). Consequentemente, a Etnomatemática auxiliou na promoção do 

entendimento das atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula no 

contexto do artesanato da tapeçaria. 
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4.1.2.  Conhecimento Global (Ético) 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados que 

foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionada com o 

conhecimento global ou ético. Esses códigos estão relacionados com o produto industrial 

para confecção do tapete, os conteúdos geométricos, os artefatos tecnológicos, os 

conteúdos matemáticos, com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, a 

importância da Matemática, o conhecimento da Modelagem Matemática, as dificuldades 

com os conteúdos geométricos e com o conhecimento ético. 

O Bloco de Atividades II: Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos) visou 

proporcionar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e geométricos 

aprendidos em sala de aula, no ambiente escolar, na perspectiva dos professores 

participantes desse estudo. 

Os professores participantes dessa investigação resolveram as 10 situações-

problema propostas nesse bloco de acordo com a utilização de conhecimentos 

matemáticos éticos (globais) relacionados com a identificação de figuras geométricas, 

quadriláteros, triângulos retângulos e acutângulos, soma dos ângulos internos, 

planificação de sólidos geométricos, eixo de simetria, noções intuitivas de rotação, 

translação, reflexão. 

Esses participantes resolveram as situações-problema propostas nessa blocos de 

atividades através de processos matematizantes éticos, mostrando o entendimento externo 

desses participantes com relação às práticas relacionadas com a cultura artesanal, estando 

de acordo com os princípios curriculares desenvolvidos no ambiente escolar. 

Para Rosa e Orey (2012), os etnomodelos éticos são elaborados de acordo com a 

visão dos observadores externos em relação aos sistemas retirados do cotidiano que está 

sendo modelado. Assim, os etnomodelos éticos representam a maneira como os 

modeladores imaginam que os sistemas retirados da realidade funcionam. 

Além desses conteúdos, esses participantes também identificaram segmentos de 

reta, vértices, operações com ângulos para a determinação de seus valores e cálculo de 

áreas e perímetros, bem como os conceitos matemáticos relacionados com a aplicação de 

razão, proporção, porcentagem, plano cartesiano, Teorema de Pitágoras. Por exemplo, o 

participante PM3 afirmou que os alunos podem identificar os conteúdos matemáticos e 
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geométricos nos tapetes de sisal, como, por exemplo, por meio da conceituação da 

“simetria e reflexão desde que tenham um conhecimento prévio do mesmo”. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades evidencia que 

esses participantes utilizaram o processo de matematizações éticas para responderem cada 

um dos itens propostos, bem como efetuaram as operações e os cálculos necessários para 

a obtenção dessas respostas ao elaborarem etnomodelos éticos com base nos conteúdos 

relacionados com práticas matemáticas estudadas em salas de aula. 

Contudo, é necessário destacar que a valorização dos saberes e fazeres matemáticos 

locais (êmicos) dos membros de grupos cultuais distintos não significa negar e nem 

rejeitar o conhecimento matemático e acadêmico existente (ROSA, 2010), haja vista que 

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, 

2011, p. 43). 

 

Então, os conceitos matemáticos acadêmicos são importantes para o 

desenvolvimento da Matemática escolar, pois desempenham um papel fundamental no 

cotidiano dos alunos, haja vista que os professores participantes afirmaram sobre a 

relevância desses conteúdos na realização de suas tarefas diárias. 

Similarmente, Rosa e Orey (2017b) comentam que a Etnomodelagem não rejeita 

os conhecimentos adquiridos academicamente e nas escolas, pois um dos principais 

objetivos desse programa é incorporar os comportamentos e os valores de humanidade 

no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos escolares/acadêmicos 

para que os alunos possam se tornar sujeitos ativos do processo educacional. 

Para resolver as atividades propostas no trabalho de campo desse estudo, os 

participantes resolveram as questões propostas em sala de aula por meio de processos 

matematizantes que evidenciam o seu direcionamento para a elaboração de etnomodelos 

relacionados com a cultura artesanal. De acordo com esse contexto, é importante: 

(...) conhecer, entender e explicar um [etno] modelo ou mesmo como 

determinadas pessoas ou grupos sociais utilizaram ou utilizam-no, pode 

ser significativo, principalmente, porque nos oferece uma oportunidade 

de ‘penetrar no pensamento’ de uma cultura e obter uma melhor 

compreensão de seus valores, sua base material e social, dentre outras 

vantagens (BIEMBENGUT, 2000, p. 137). 
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A interpretação dos resultados obtidos nessa categoria mostra que as atividades 

propostas nesse bloco propiciaram a exploração do conhecimento dos professores 

participantes sobre a Modelagem Matemática. Assim, esses participantes afirmaram que 

a Modelagem Matemática propicia o estudo de situações-problema e fenômenos que 

ocorrem na vida diária dos membros de grupos culturais distintos por meio da elaboração 

de modelos. 

Por exemplo, a participante PF2 afirmou que a Modelagem Matemática pode ser 

utilizada “nas construções, nos fenômenos naturais e outros”, pois é uma área que está 

impregnada em diversos campos de estudo e se resume na criação de um modelo 

matemático para resolver trabalhos e problemas em qualquer área do conhecimento. 

Por outro lado, o participante PM3 comentou que “a Modelagem desenvolve 

paralelos entre o ensino e a realidade cotidiana de cada cultura” por meio da “elaboração 

de modelos que utilizamos para ensinar ou aprender Matemática, considerando o dia a 

dia das pessoas”. 

Conforme esse contexto, Rosa e Orey (2003) destacam que as técnicas, os 

procedimentos e as estratégias matemáticas desenvolvidas no ambiente escolar podem ser 

utilizadas na elaboração de modelos matemáticos para a resolução de situações-problema 

escolares ou cotidianas. 

 

4.1.3.  Conhecimento Dialógico (Glocal) 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados que 

foram utilizados nessa investigação compõem a categoria conceitual relacionada com o 

contexto dialógico desse estudo. Esses códigos estão relacionados com: o dinamismo 

cultural, com abordagem dialógica do conhecimento matemático, com a importância da 

comunidade, com matematização das situações cotidianas, com a interpretação de 

problemas matemáticos, com a contribuição do conhecimento matemático nas atividades 

artesanais, com repasse do conhecimento dialógico, com inovação artesanal e com o 

conhecimento da Etnomodelagem. 

O Bloco de Atividades III: Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por 

meio da Dialogicidade estava relacionado com a abordagem dialógica da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos (glocais). Nesse 

bloco foi oportunizado para os professores participantes a conexão entre os 
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conhecimentos matemáticos e geométricos escolares com as experiências cotidianas de 

artesãos de tapeçaria por meio do dinamismo cultural da confecção de tapetes de sisal, 

evidenciando a elaboração de etnomodelos dialógicos (glocais). 

Esses participantes responderam as 6 (seis) situações-problema que compuseram 

esse bloco de atividades e que estavam relacionadas com a tapeçaria, que também 

continham itens sobre a determinação de ângulos, o cálculo de áreas e perímetros, a 

identificação de figuras geométricas, a comercialização dos tapetes de sisal e o tempo 

necessário para sua confecção, o volume de caixas para o seu transporte, bem como sobre 

a combinação de cores e as semelhanças e as diferenças entre os tapetes produzidos pelos 

artesãos em Cachoeira do Brumado, em Minas Gerais e pelos indígenas Navajo no 

sudoeste dos Estados Unidos. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que esses 

participantes evidenciaram a utilização do processo de matematização para responderem 

os valores de cada item, bem como efetuaram os cálculos necessários para a obtenção 

dessas respostas ao elaborarem etnomodelos dialógicos com base nos conteúdos 

matemáticos relacionados com práticas culturais da tapeçaria. 

Para Rosa e Orey (2017b), as ferramentas da matematização possibilitam a 

identificação e a descrição de ideias, procedimentos e práticas matemáticas específicas, 

transferindo-as do mundo real para a conceituação e abstração matemática, possibilitando 

a elaboração de etnomodelos. Destaca-se que os etnomodelos dialógicos são 

representações matemáticas constituídas holisticamente a partir das concepções ética e 

êmica, que busca assegurar a tradução entre conhecimentos no encontro entre os 

observadores externos e os membros do grupo cultural observado. 

Por meio da interpretação das respostas dadas para essas situações-problema e 

seus itens, o professor-pesquisador inferiu que existe uma complementaridade entre as 

abordagens ética (professores participantes) e êmica (artesãos de tapetes de sisal) que 

propiciou um entendimento e uma compreensão holística sobre os saberes e fazeres 

matemáticos desenvolvidos pelos membros desse grupo cultural distinto. Desse modo, Rosa 

e Orey (2012) afirma que esse diálogo entre sistemas distintos de conhecimentos matemáticos 

possibilita a tradução dos aspectos socioculturais da Matemática desenvolvida pelos 

membros de grupos culturais distintos. 

Desse modo, com o intuito de aproximar o conhecimento matemático proveniente 

de outras culturas, como, por exemplo, o processo de confecção de tapetes de sisal com 

o conhecimento matemático desenvolvido no ambiente escolar, o professor-pesquisador 
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propôs o desenvolvimento de uma ação pedagógica diferenciada composta por atividades 

curriculares relacionadas com os conteúdos matemáticos e geométricos que foram 

desenvolvidos no trabalho de campo desse estudo. Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que 

os conhecimentos cotidianos possibilitam o desencadeamento, a construção e a 

apropriação de significados matemáticos implícitos em contextos culturais específicos, 

como, por exemplo, da tapeçaria. 

Conforme os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que os professores 

participantes consideraram os conhecimentos escolares importantes para a determinação 

das situações-problemas propostas em sala de aula, mas também se conscientizaram sobre 

a importância do conhecimento local sobre a confecção do tapete de sisal para auxiliá-los 

na elaboração de atividades propostas em sala de aula. 

Por conseguinte, os conhecimentos desenvolvidos localmente pelos membros de 

grupos culturais distintos, como, por exemplo, os artesãos do tapete de sisal, compõem as 

“várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de 

conviver com distintos contextos naturais (matemas) e socioeconômicos (etnos)” 

(D’AMBROSIO, 2011, p. 63) presentes em seu próprio ambiente cultural. 

Assim, essa abordagem propiciou o desenvolvimento de uma conscientização dos 

professores participantes desse estudo sobre o respeito e a valorização das vivências 

cotidianas dos membros desse grupo cultural específico (cultura do artesanato do tapete 

de sisal). Essas experiências foram relevantes para a promoção de uma relação com 

significado entre o conhecimento matemático local cotidiano com aquele sistematizado 

no ambiente escolar. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam sobre a importância da 

articulação dos saberes/fazeres escolares e cotidianos com o objetivo de possibilitar o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

contextualizado para que os professores possam elaborar ações pedagógicas que auxiliem 

os alunos na resolução das situações-problema presentes no cotidiano. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que esses 

participantes entenderam os saberes e os fazeres dos artesãos que confeccionam os 

tapetes de sisal, pois perceberam a influência que a cultura exerce sobre as suas práticas 

artesanais, bem como no desenvolvimento do conhecimento matemático local, que é 

historicamente construído e difundido de geração em geração. Desse modo, Rosa e Orey 



180 

 

 

(2014b) afirmam que existem a necessidade da tradução para descrever o processo 

desenvolvido entre sistemas culturais diversos de conhecimentos matemáticos. 

Destaca-se que, na realização do último bloco de atividades proposto para o 

trabalho de campo desse estudo, os professores participantes analisaram e discutiram de 

uma maneira holística os conhecimentos matemáticos éticos e êmicos que desenvolveram 

durante a resolução das situações-problema propostas. De acordo com Rosa e Orey 

(2006), existe a necessidade de que os alunos compreendam que o conhecimento 

matemático local não possui um posicionamento conflitante em relação à própria 

identidade cultural e nem dos membros da comunidade escolar. 

Essa interpretação mostra que esses participantes elaboraram representações 

êmicas (locais) do formato do tapete de sisal por meio de representações éticas (escolares) 

para que pudessem desenvolver etnomodelos dialógicos que representassem uma 

associação entre essas duas abordagens. Por exemplo, o cotidiano dos artesãos que 

confeccionam os tapetes de sisal pode auxiliar os professores na elaboração de atividades 

contextualizadas e, também, os alunos na abstração dos conceitos matemáticos e 

geométricos propostos no currículo escolar. 

Essas evidências mostram que os participantes desse estudo se conscientizaram 

sobre a utilização de conceitos matemáticos e geométricos em contextos culturais 

distintos. Em concordância com esse ponto de vista, infere-se que, nessa ação pedagógica, 

os etnomodelos êmicos descreveram um determinado sistema de conhecimento 

matemático desenvolvido pelos artesãos do tapete de sisal enquanto os etnomodelos 

éticos apresentam as características da matemática escolar/acadêmica que se 

complementam por meio do dinamismo cultural. 

Para D’Ambrosio (1998), os saberes e fazeres adquiridos fora do contexto escolar 

se encontram com os saberes adquiridos no ambiente institucional por meio do 

dinamismo cultural entre culturas distintas. Nesse estudo, esse aspecto se tornou 

relevante, pois para Monteiro e Pompeu (2001), o currículo escolar “precisa aprender com 

os processos educacionais informais e incluir em seu cotidiano aspectos da educação 

informal” (p. 58). 

Esses participantes comentaram que os conhecimentos matemáticos, como, por 

exemplo, os cálculos de área, de perímetro e de volume, podem auxiliar os professores na 

confecção dos tapetes de sisal. Assim, esses participantes também comentaram sobre a 

possibilidade de ensinar os conteúdos matemáticos e geométricos por meio da utilização 
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atividades do dia a dia, como, por exemplo, a confecção desses artefatos culturais. Por 

exemplo, o participante PM3 destacou que: 

(...) É possível, pois a matemática está inserida em todas as artes e na 

tapeçaria não seria menos importante, já vemos a matemática na 

confecção do tear (instrumento que se usa para tecer), na separação e 

contagem dos pontos para desenharmos cada figura e nesse quesito 

podemos abordar a resolução de problemas utilizando as quatro 

operações, no comprimento e altura de cada tapete podemos abordar 

área e perímetro, etc. 

 

Consequentemente, os conhecimentos locais (êmicos) dos artesãos do tapete de 

sisal se interagiram dialogicamente com os conceitos globais (éticos) dos professores 

participantes numa relação de reciprocidade entre os saberes e fazeres desenvolvidos 

nesses dois ambientes culturais (ROSA; OREY, 2013). 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco também mostra que o 

conhecimento matemático desses professores (ético) se relaciona com os saberes e 

fazeres matemáticos dos artesãos (êmico) que desenvolvem essa prática cultural em seu 

cotidiano. Por exemplo, o participante PM3 comentou que as “operações elementares e 

as figuras geométricas são utilizadas pelos fabricantes dessa arte, porém, os professores 

conseguem enxergar o tear como um plano, as linhas como retas e até mesmo pontos no 

plano”. 

Esses argumentos mostram a necessidade da utilização do cotidiano dos alunos na 

elaboração de atividades curriculares matemáticas, pois existe a necessidade de que os 

professores contextualizem os fenômenos cotidianos em salas de aula por meio da 

utilização instrumentos educacionais que possibilitem a sua conexão com o currículo 

escolar. Nesse sentido, Rosa e Orey (2014b) afirmam que essa abordagem possibilitou 

um entendimento aprofundado do dinamismo cultural entre os conhecimentos local 

(êmico) e global (ético) em direção a uma compreensão matemática holística de âmbito 

glocal (dialógico). 

Esse processo de glocalização possibilitou as conexões entre os conhecimentos 

local e global, pois ofereceu maneiras distintas para conectar os aspectos locais (micro) 

aos de grande escala (macro) do universo sociocultural dos participantes desse estudo. 

Portanto, a glocalização pode ser considerada como o entrelaçamento entre os 

conhecimentos matemáticos global (ético) e local (êmico). No processo da 

Etnomodelagem, a glocalização também é denominada por abordagem dialógica (ROSA; 

OREY, 2016). 
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A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que os 

professores participantes problematizaram as situações vivenciadas no cotidiano dos 

artesãos da tapeçaria ao contextualizarem os seus conceitos no ambiente escolar. Essa 

abordagem oportunizou para esses participantes a análise das atividades propostas nessa 

ação pedagógica. Desse modo, as atividades desenvolvidas nos blocos propostos no 

trabalho de campo desse estudo possibilitaram aos professores participantes a: 

Aprender[em] a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com 

dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendizado e a 

captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e prática, 

a fundamentar a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o 

sentimento que a aprendizagem desperta (BRASIL, 1999, p. 87). 

 

Nesse direcionamento, esses participantes afirmaram que a Etnomodelagem busca 

estudar os fenômenos presentes no cotidiano em uma perspectiva sociocultural por meio 

da Etnomatemática ao adicionar as características culturais ao processo de Modelagem 

Matemática. Por exemplo, o participante PM3 destacou que “na Etnomodelagem, a 

Modelagem e a Etnomatemática possibilitam a construção de situações problemas que 

consideram a realidade cultural e conhecimento comum de cada aluno”, como 

observamos nas análises apresentadas nos tópicos anteriores. 

Similarmente, a participante PF2 comentou que “a Etnomodelagem envolve os 

conhecimentos escolares e fora da escola para facilitar a interpretação de situações-

problemas e situações do cotidiano” porque “é uma mistura do cotidiano com a ética, a 

cultura, a comparação dos envolvidos na matemática para melhorar a compreensão de 

situações problemas”. Desse modo, para esses participantes, é possível conectar a Cultura 

com a Matemática. Por exemplo, observamos que o participante PM3 afirmou que “a 

realidade de cada um e a forma de aprender pode ser usada como exemplos de modelos 

da cultura local”. 

Esses participantes afirmaram que a cultura pode influenciar o desenvolvimento 

do pensamento matemático dos professores e alunos (ROSA, 2010). Por exemplo, o 

participante PM3 destacou que “em regiões onde se desenvolve a arte o pensamento 

matemático estará voltado para as figuras geométricas”, pois a “cultura poderá influenciar 

o desenvolvimento geométrico com mais facilidade”. Desse modo, esses participantes 

afirmaram que a cultura pode influenciar o desenvolvimento do pensamento matemático 

e geométrico dos alunos de uma maneira dialógica, ou seja, com os padrões ético e o 

êmico. 
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4.1.4.   Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos, 

que foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionado com o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica da Etnomodelagem no contexto dessa 

investigação. 

Esses códigos estão relacionados com as atividades curriculares, a ação 

pedagógica entre conteúdos escolares e cotidianos, a avaliação das atividades artesanais 

com o artesanato do tapete, a avaliação das atividades matemáticas e geométricas com o 

artesanato, a preparação de aulas com utilização de artesanato, a relação das atividades 

curriculares com artesanato, a relação das atividades com o artesanato com as práticas 

docentes, a conexão das atividades com as matemáticas escolar e cotidiana e a ação 

pedagógica das atividades propostas. 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi aproximar os saberes e fazeres 

provenientes da cultura da tapeçaria com o conhecimento matemático desenvolvido no 

ambiente escolar a partir do desenvolvimento de uma ação pedagógica em que os 

professores participantes desse estudo refletiram sobre as atividades curriculares 

propostas nessa ação. 

Nesse estudo, a Etnomodelagem foi considerada como uma ação pedagógica que 

despertou o interesse dos professores participantes, auxiliando-os a estruturarem a 

maneira pela qual analisaram as situações-problemas propostas nos blocos de atividades, 

pois ampliaram o conhecimento matemático aprendido no sistema escolar. 

Para esses participantes, a Etnomodelagem considera a realidade cultural dos 

alunos e a sua conexão com o próprio cotidiano, bem como a sua complementaridade 

com a ética e a cultura para melhorar a compreensão das situações-problema escolares e 

cotidianas. Por exemplo, o participante PM3 afirmou que a “Etnomodelagem leva em 

conta a realidade cultural e o conhecimento comum de cada aluno” enquanto a 

participante PF2 comentou que “A Etnomodelagem envolve os conhecimentos escolares 

e fora da escola para facilitar a interpretação de situações-problemas e situações do 

cotidiano”. 

De acordo com Rosa e Orey (2010), a etnomodelagem pode ser considerada como 

o estudo das ideias, noções e procedimentos utilizados nas práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. Os procedimentos da 
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etnomodelagem envolvem as práticas matemáticas desenvolvidas e utilizadas em diversas 

situações-problema enfrentadas no cotidiano dos membros desses grupos. 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que 

a contextualização possibilitou a conscientização da aplicação prática de conceitos 

matemáticos e geométricos em situações-problema relacionadas com a confecção de 

tapetes de sisal. Dessa maneira, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a Etnomodelagem 

pode ser percebida como uma ação pedagógica que busca a contextualização da 

Matemática na realidade, bem como melhorias no processo de ensino e aprendizagem 

dessa disciplina. 

Continuando com a interpretação dos resultados desse estudo, os blocos de 

atividades realizados durante a condução desse trabalho de campo contribuíram para o 

entendimento sobre a aplicabilidade de conteúdos matemáticos e geométricos no 

cotidiano dos artesãos da tapeçaria. Essa abordagem pode minimizar o fato de que a 

Matemática seja apresentada como um obstáculo para a aprendizagem dos alunos por 

causa da maneira como é ensinada em salas de aula, haja vista que os seus conteúdos são 

memorizados por meio da aplicação descontextualizada de exercícios desvinculados do 

cotidiano dos alunos. 

Dessa maneira, a ação pedagógica da Etnomodelagem possibilitou o 

desenvolvimento do dinamismo cultural entre a cultura escolar dos alunos com a cultura 

da tapeçaria ao oportunizar a contextualização de conceitos matemáticos e geométricos 

estudados no currículo matemático. Nessa perspectiva, Rosa e Orey (2010) afirmam que, 

por meio da Etnomodelagem, os professores e alunos desenvolvem as ferramentas 

essenciais para que possam refletir sobre a realidade, transformando-a com o objetivo de 

atingir um bem coletivo e melhorar a qualidade de vida dos membros de suas 

comunidades.  

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, os professores 

participantes avaliaram positivamente o trabalho realizado no decorrer da condução dos 

blocos de atividades propostos para esse estudo com relação à importância da matemática 

para a realização de tarefas cotidianas relacionadas com as atividades da confecção de 

tapetes de sisal. 

Por exemplo, esses participantes avaliaram as atividades artesanais relacionadas 

com a tapeçaria como muito boas, pois existe uma relação significativa entre as situações-

problema propostas nos blocos com os conceitos matemáticos e geométricos presentes na 
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confecção dos tapetes de sisal que são desenvolvidas no distrito de Cachoeira do 

Brumado. Contudo, esses participantes também destacaram que esse artesanato é 

característico desse distrito e que deve ser valorizado e reconhecido. 

Conforme esse contexto, Rosa e Orey (2010) afirmam que existe a necessidade de 

que os professores e alunos estejam inseridos num ambiente de aprendizagem que 

possibilite a utilização do conhecimento matemático tacitamente adquirido na própria 

comunidade escolar por meio da elaboração de uma ação pedagógica fundamentada na 

complementaridade entre os conhecimentos matemáticos (globais, éticos) e os saberes e 

fazeres cotidianos relacionados com a tapeçaria (locais, êmicos). 

Os professores participantes também responderam que não encontraram 

dificuldades para a realização das atividades propostas para essa ação pedagógica, pois 

são adequadas para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Por exemplo, a 

participante PF2 afirmou que essas atividades foram “bem explicadas, com clareza e 

abordaram vários conteúdos matemáticos”. 

Similarmente, o participante PM3 afirmou que “as atividades se diversificaram 

entre fáceis e medianas que exigiam um raciocínio mais apurado para poder responder 

corretamente o que estava sendo exigido” porque “abordaram o artesanato que eles 

conhecem, além de trabalhar claramente os conteúdos predominantes do 7º ano”. Dessa 

maneira, Rosa e Orey (2015) afirmam que as conexões entre esses dois ambientes devem 

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

conhecimentos matemáticos teóricos e práticos. 

Para esses participantes os conteúdos matemáticos e geométricos mais atrativos 

nas atividades propostas nessa ação pedagógica, que estão relacionadas com o tapete de 

sisal, foram as operações com números naturais, o cálculo de áreas e perímetros de figuras 

planas, o plano cartesiano, as figuras geométricas e os ângulos. Por exemplo, o 

participante PM3 argumentou que os “alunos podem determinar áreas e perímetros das 

figuras que estão dentro do tapete utilizando fórmulas matemáticas, contando a 

quantidade de pontos que compõem cada figura”. 

Esses participantes afirmaram que utilizaram anteriormente a produção artesanal 

para a preparação das aulas de Matemática como a produção de tapete e de panela para a 

introdução de operações matemáticas básicas e cálculos de área, contudo, destacaram que 

não há tempo suficiente para a realização desse tipo de ação pedagógica. Para Rosa e 

Orey (2017b), a Etnomodelagem valoriza e respeita os saberes e fazeres matemáticos 
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próprios da etno dos membros desse grupo cultural, que estão em conformidade com o 

próprio contexto sociocultural. Consequentemente, a Etnomodelagem também 

proporciona o entendimento das atividades matemáticas curriculares propostas nessa ação 

pedagógica no contexto da tapeçaria. 

Para esses participantes, as situações-problema desse bloco de atividades foram 

contextualizadas na confecção do tapete de sisal e apresentaram uma conexão com os 

conteúdos matemáticos escolares propostos em salas de aula. Por exemplo, o participante 

PM3 comentou que essas conexões estão presentes “nas representações e formatos nos 

tapetes com a geometria, os tamanhos com os cálculos de área e perímetro, entre outros 

tantos” porque “mostro que a matemática está em nosso cotidiano”. 

Nesse contexto, Rosa (2010) argumenta sobre a necessidade de os professores 

apresentarem os conteúdos matemáticos por meio da contextualização de situações-

problema vivenciadas no cotidiano dos alunos por meio da elaboração de uma ação 

pedagógica que mostre a complementaridade entre esses dois tipos de conhecimentos. 

Esses participantes afirmaram que gostaram de resolver as situações-problema 

matemáticas e geométricas propostas nos blocos de atividades que estavam relacionadas 

com o artesanato do tapete de sisal, pois foi prazeroso. Por exemplo, o participante PM3 

também afirmou que essas atividades têm um “sentido realista que podem desenvolver 

questões que estão dentro de uma realidade que você conhece”. Assim, é necessário que 

os alunos participem de atividades relacionadas com o cotidiano de suas comunidades 

para que possam extrapolar o espaço das salas de aula e observarem a realidade e 

(re)descobrirem diferentes maneiras de resolução de situações-problema contextualizadas 

em sua vida diária (MONTEIRO; POMPEU JR., 2001). 

Esses participantes relacionaram os próprios conhecimentos matemáticos com as 

práticas matemáticas locais referentes à confecção do tapete de sisal com a realização das 

situações-problema propostas nos blocos de atividades. Por exemplo, a participante PF2 

comentou que “desde o alinhamento do tapete, a contagem e divisão das figuras até a 

finalização do tapete produzido”. Similarmente, o participante PM3 destacou que: 

A matemática [está presente] na fabricação do tear para tecer o tapete, 

na contagem dos fios para desenharmos as figuras, onde podemos 

relacionar os problemas utilizando a geometria e as quatro operações, 

os cálculos de área e perímetro, a matemática financeira na compra do 

sisal, na venda dos tapetes entre outras diversas possibilidades. 

 

A interpretação dos resultados obtidos nesse bloco de atividades mostra que esses 

participantes perceberam a conexão entre a Matemática estudada em sala de aula com os 
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conhecimentos matemáticos utilizados no cotidiano, pois existem diversas maneiras 

desses conteúdos serem abordados, trabalhados e entendidos em salas de aula. 

Assim, esses participantes entendem que é possível trabalhar os conteúdos 

matemáticos contextualizados nas atividades sobre a confecção artesanal de tapetes de 

sisal. É importante ressaltar que “as salas de aula podem proporcionar o encontro de 

conhecimentos distintos por meio do encontro dos saberes adquiridos fora da escola com 

os conhecimentos proporcionados pelo ambiente institucional (ROSA; OREY, 2017a, p. 

29). 

Os professores participantes destacaram que as situações-problema propostas nos 

blocos de atividades são apropriadas para o desenvolvimento de uma ação pedagógica em 

sala de aula relacionada com os conteúdos matemáticos e geométricos escolares. Por 

exemplo, a participante PF2 comentou que os diversos conteúdos abordados nas questões 

propostas nos blocos de atividades “São apropriadas porque se relacionam com os 

conteúdos que o aluno está estudando” 

Similarmente, o participante PM3 comentou que “As atividades contemplam 

propostas nesses blocos estão relacionadas com as principais caraterísticas do artesanato 

e do ensino do 7º ano”, bem como afirmou que “Elas são apropriadas porque relacionam 

detalhes do tapete de sisal e da fabricação juntamente com o que o aluno precisa aprender 

parcialmente nas etapas do 7º ano de ensino”. Para Rosa e Orey (2015), as atividades 

propostas pela ação pedagógica da Etnomodelagem mostra a existência de uma conexão 

dialógica entre os conhecimentos desenvolvidos no ambiente escolar com aqueles 

utilizados no ambiente da confecção de tapetes de sisal. 

Esses participantes também afirmaram que as situações-problema propostas nos 

blocos de atividades são apropriadas para o desenvolvimento de uma ação pedagógica em 

sala de aula relacionada com os conteúdos matemáticos e geométricos escolares e com a 

prática local de confecção de tapetes de sisal. Por exemplo, a participante PF2 comentou 

que “a confecção dos tapetes de sisal tem tudo a ver com as atividades apresentadas e os 

conteúdos relacionados” enquanto o participante PM3 mencionou que “os conteúdos do 

7º ano e os detalhes e confecção do tapete de sisal eram presentes nas atividades dos 

blocos feitos”. 

É necessário destacar que a ação pedagógica da Etnomodelagem proposta a partir 

desse estudo propiciou a construção de uma base conceitual que possibilitou a 

incorporação de aspectos culturais da Matemática e da contextualização dos seus 
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conteúdos no processo de ensino e aprendizagem (D’AMBROSIO, 2011) em sala de aula 

pelos participantes desse estudo. 

Esses participantes comentaram que os artesãos que confeccionam tapetes de sisal 

podem auxiliar os professores na elaboração de atividades curriculares propostas em sala 

de aula referentes aos conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade 

local. Por exemplo, a participante PF2 afirmou que “as informações e ensinamentos sobre 

a confecção dos tapetes é fundamental” enquanto o participante PM3 destacou que “se 

não conhecêssemos essa prática [confecção de tapetes de sisal), teríamos que ver, fazer 

uma sondagem e perguntas para os artesões sobre como fazem cada parte”. 

Esses participantes também explicaram como os artesãos que confeccionam 

tapetes de sisal podem auxiliar os alunos no entendimento de atividades curriculares 

propostas em sala de aula referentes aos conteúdos matemáticos e geométricos presentes 

nessa atividade local. Por exemplo, a participante PF2 respondeu que “os artesãos podem 

auxiliar os alunos nas resoluções das atividades” enquanto o participante PM3 afirmou 

que “o desenvolvimento da matemática escolar e dos artesões possibilita um melhor 

entendimento da Matemática”. 

Desse modo, essa ação pedagógica propiciou o despertar de novas possibilidades 

para a exploração de questões relacionadas com o contexto sociocultural dos alunos. 

Nessa perspectiva, Rosa e Orey (2012) afirmam que a ação pedagógica da 

Etnomodelagem tem como objetivo auxiliar os alunos na contextualização e na 

significação dos conteúdos matemáticos do currículo escolar por meio da conexão dos 

contextos escolar e cotidiano. 

Esses participantes afirmaram que elaboraram atividades matemáticas 

relacionadas com o artesanato local e, em especifico com o tapete de sisal. Por exemplo, 

a participante PF2 comentou que: 

Já produzi atividades relacionadas com o artesanato local, porém, com 

atividades mais simples de ser repassadas para o aluno, pois este ensino 

está no modo remoto e as dificuldades na transmissão da aula. Elaboro 

questões relacionadas ao cotidiano há pelo menos 5 anos, guardo 

algumas e reelabora as mesmas as vezes. 

 

De modo semelhante, o participante PM3 destacou que: 

Já elaborei e ainda elaboro, no meu caso, quando vou abordar ou 

introduzir atividades de geometria utilizo o artesanato, tanto a panela 

de pedra como o tapete de sisal, também para abordar as quatro 

operações básicas. Algumas eu tenho na memória e também em alguns 
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modelos de atividades avaliativas, mas estou acostumado a fazê-las na 

hora mesmo. 

 

Esses participantes afirmaram que existem possibilidades da utilização da arte da 

tapeçaria local para o desenvolvimento do processo de ensino e para o auxílio da 

aprendizagem em Matemática de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Por exemplo, 

o participante PM3 afirmou que “Vejo grandes potenciais de aprendizagem e de fácil 

entendimento para os alunos, podendo entender melhor a Matemática quando abordada 

em uma realidade que eles conhecem, o tapete de sisal” enquanto a participante PF2 

comentou que “Além dos conhecimentos matemáticos, também ensina um trabalho digno 

e que faz parte da nossa cultura”. 

Contudo, o participante PM3 também afirmou que a “sua pesquisa é pro 7º ano, 

mas penso que a utilização do artesanato pode ser útil em todos os anos do Ensino 

Fundamental e Médio. Nesse direcionamento, Ruggiero, Rosa e Orey (2021) argumentam 

que existe a necessidade da utilização de ações pedagógicas em salas de aula que possam: 

(...) auxiliar os educadores no desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos sob uma ótica diferenciada, possibilitando a sua 

compreensão ao apresentar os saberes e fazeres matemáticos a partir 

dos conhecimentos adquiridos pelas experiências vivenciadas pelos 

alunos em suas comunidades (p. 2). 

 

Então, o principal objetivo dessa abordagem é investigar os processos 

matemáticos locais que estão relacionados com a confecção de tapetes de sisal, 

procurando formular etnomodelos que possam propiciar uma aprendizagem com 

significado, contextualizada e transformadora, que se contrapõem ao modelo pedagógico 

tradicional de ensino que é utilizado no sistema escolar. 

Finalizando a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da 

elaboração das categorias conceituais, infere-se sobre a importância da utilização da 

etnomodelagem nas ações pedagógicas, valorizando os saberes locais e as artes 

produzidas pela própria comunidade, visando ultrapassar os limites de ensino para além 

da ambiente escolar, propiciando aos alunos pertencentes aos diferentes grupos 

socioculturais o acesso aos saberes e fazeres escolar e cotidiano por meio da participação 

de atividades com etnomodelos na perspectiva da Etnomodelagem.  

De acordo com esse contexto, apresentam-se no capítulo a seguir, uma resposta 

para a questão de investigação desse estudo, bem como as considerações finais 

relacionadas com a condução do trabalho de campo dessa investigação, utilizando todo 
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os desenvolvimentos realizados anteriormente, juntamente com as referências escolhidas 

como base dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO V 

 

RESPONDENDO À QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo, o professor-pesquisador apresenta uma resposta para a questão de 

investigação relacionada com a problemática desse estudo. 

 

5.1.      Questão de Investigação 

 

As fases analítica e interpretativa desse estudo foram desenvolvidas com a 

utilização dos instrumentos de coleta de dados que possibilitaram que o professor-

pesquisador respondesse à questão de investigação proposta para essa pesquisa: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade 

local, na perspectiva de professores de Matemática de alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental? 

 

Desse modo, destaca-se que essa questão de investigação direcionou todas as 

etapas desse estudo. Contudo, é importante ressaltar que essa problemática foi 

implicitamente respondida no decorrer do desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa 

dissertação. 

No entanto, para que essa resposta possa ser efetivamente determinada, os dados 

foram analisados, triangulados e consensuados na fase analítica desse estudo, bem como 

os resultados provenientes da fase interpretativa foram interpretados por meio da 

elaboração de categorias conceituais de acordo com os pressupostos metodológicos 

adaptados da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

5.1.1.   Uma Resposta para a Questão de Investigação 

 

Os artesãos da tapeçaria desenvolvem em seu cotidiano diversas tarefas e 

atividades relacionadas com a confecção do tape de sisal que utilizam saberes e fazeres 

que são difundidos de geração em geração ou que são aprendidos em sua prática diária, 

por meio da experimentação e/ou através da aquisição de conhecimentos tácitos 

relacionados com essa prática cultural. 
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Por exemplo, a prática cotidiana dos artesãos possibilita o desenvolvimento do 

estudo de conteúdos matemáticos aplicados, que envolvem cálculos para solucionar 

problemas diários relacionados com a tapeçaria. Esses fenômenos diários podem 

possibilitar a elaboração de atividades matemáticas curriculares propostas para a sala de 

aula. 

Desse modo, a Etnomodelagem possibilitou que os conteúdos matemáticos se 

relacionassem com as situações-problema que possuem contextualização no cotidiano, 

possibilitando que os participantes desenvolvessem um entendimento holístico de sua 

comunidade com relação à tapeçaria. 

Nesse estudo, o artesanato do tapete de sisal foi considerado como o ponto de 

partida para a proposição de uma ação pedagógica que possibilita o desenvolvimento do 

processo e ensino e aprendizagem em Matemática dos alunos, na perspectiva de 

professores de Matemática, que compartilharam com o professor-pesquisador os 

conhecimentos matemáticos e geométricos, sociais e culturais relacionados com a prática 

da confecção de tapetes de sisal. 

É importante destacar que a Etnomodelagem contribuiu para o desenvolvimento 

de conteúdos matemáticos e geométricos por meio do desenvolvimento de uma ação 

pedagógica relacionada com a tapeçaria, pois a realização das atividades propostas nesse 

estudo promoveu a conscientização dos professores participantes sobre a importância da 

confecção de tapetes de sisal para a cultura local, bem como propiciou a análise do 

conhecimento matemático tácito sobre esse tipo de artesanato, de seu desenvolvimento e 

de sua importância para a comunidade. 

Outra contribuição importante da Etnomodelagem como uma ação pedagógica 

está relacionada com o fato de que os professores participantes desse estudo reforçaram 

a conscientização dos professores participantes sobre a importância do conhecimento 

matemático adquirido localmente nas comunidades e, também, no contexto escolar para 

a tradução simbiótica de situações-problema encontradas em sua realidade cultural e no 

próprio cotidiano da comunidade escolar. 

Esse aspecto se evidenciou por meio do emprego de seus conhecimentos éticos na 

resolução das situações-problema propostas, que os auxiliaram no desenvolvimento do 

processo de matematização dos etnomodelos, conforme descritos nos Capítulos III e IV, 

elaborados na perspectiva da Etnomodelagem. Essa ação pedagógica contribuiu para o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática motivador e 
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interessante que possibilitou o desenvolvimento de uma relação dialógica entre as suas 

práticas matemáticas com aquelas desenvolvidas pelos participantes no contexto escolar. 

Além disso, os professores participantes desse estudo também perceberam a 

importância da utilização do conhecimento matemático acadêmico nas práticas 

cotidianas, bem como a influência e a importância do saber/fazer matemático da 

comunidade local na realização das atividades curriculares propostas nessa ação 

pedagógica relacionadas com o artesanato do tapete de sisal. Desse modo, esses 

participantes estabeleceram conexões entre os conteúdos matemáticos e as práticas 

artesanais utilizadas na confecção do tapete de sisal. 

Uma contribuição importante desse estudo foi a utilização da matematização e da 

Etnomodelagem no processo de elaboração de etnomodelos éticos que utilizaram 

conteúdos matemáticos presentes no currículo matemático. Contudo, essa interpretação 

também evidenciou o desenvolvimento da matematização no processo de elaboração de 

etnomodelos êmicos e dialógicos. 

A realização das situações-problema propostas nos blocos de atividades desse 

estudo mostra que o processo de sua resolução teve uma participação ativa e efetiva dos 

professores participantes, pois foi motivada por sua conexão com as práticas artesanais 

advindas da tapeçaria. Essa ação pedagógica contribuiu para despertar o interesse e a 

motivação desses participantes na adoção de uma ação pedagógica para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos relacionados com as 

atividades diárias praticadas na confecção do tapete de sisal. 

Nesse contexto, os participantes desse estudo reconheceram a importância dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos utilizados na confecção de tapetes de sisal 

tapeçaria, possibilitando o estabelecimento de conjecturas sobre a sua conexão com o 

contexto escolar, além de respeitar e valorizar a comunidade escolar conforme as suas 

próprias características locais. 

Consequentemente, esses participantes valorizaram o conhecimento local 

relacionado com a tapeçaria, pois se conscientizaram sobre a relevância das próprias 

vivências e experiências cotidianas para a conexão entre o conhecimento ético (escolar) 

e o êmico (tapeçaria) no processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

análise de uma ação pedagógica dialógica, que contribuiu para o desenvolvimento do 

processo de matematização das situações-problema vivenciadas no cotidiano da 
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comunidade, bem como possibilitou a compreensão das conexões curriculares dentro e 

fora da própria matemática com a elaboração de etnomodelos. 

Esses participantes também socializaram as suas ideias com relação ao 

compartilhamento de estratégias de resolução das situações-problema propostas durante 

a condução desse estudo, cujo objetivo estava relacionado com o seu envolvimento no 

processo de construção do próprio conhecimento matemático. Então, esses participantes 

se conscientizaram de que não existe somente um método específico e único para a 

determinação de solução para as situações-problema propostas nessa ação pedagógica. 

Desse modo, a ação pedagógica da Etnomodelagem também contribuiu para o 

desenvolvimento profissional dos professores participantes, pois possibilitou que 

refletissem sobre a própria prática docente ao solucionarem e analisarem as situações-

problema propostas nos blocos de atividades que foram contextualizadas no cotidiano da 

comunidade escolar, haja vista que estavam relacionadas com a confecção de tapetes de 

sisal. 

Destaca-se que essa ação pedagógica contribuiu com a valorização dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos utilizados pelos artesãos de sisal que são 

desencadeados no próprio contexto sociocultural. Essa abordagem possibilitou a troca de 

saberes e fazeres matemáticos por meio de um processo comunicativo dialógico que está 

baseado no respeito às diferenças e na valorização do conhecimento êmico dos membros 

desse grupo cultural. 

Então, ao utilizar a abordagem dialógica da Etnomatemática nessa ação 

pedagógica, os professores participantes reconheceram a existência de outras visões de 

mundo, paradigmas e epistemologias, bem como compreenderam a natureza holística do 

conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos, 

como, por exemplo, os artesões da tapeçaria, que compõem a comunidade escolar. 

Essa abordagem contribuiu para que a produção do conhecimento matemático 

fosse realizada a partir de informações extraídas da própria realidade (êmico) para que 

esses participantes pudessem aplicar esse conhecimento em outras situações-problema 

(ético) por meio da utilização de outros campos de conhecimento matemático, como, por 

exemplo, a matemática escolar. 

Desse modo, a elaboração dos etnomodelos dialógicos, conforme destacados nos 

Capítulos III e IV, mostrou a conexão entre as abordagens êmica e ética e, assim, 

promoveram a interação dos participantes desse estudo com a cultura da arte da tapeçaria 
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por meio do dinamismo cultural, numa relação de reciprocidade entre os saberes 

desenvolvidos nesses dois ambientes culturais (escolar e confecção do tapete). Nesse 

sentido, Rosa e Orey (2014b) afirmam que essa abordagem possibilita um entendimento 

aprofundado do dinamismo cultural entre os conhecimentos local e o global em direção 

a uma compreensão matemática holística de âmbito dialógico. 

É importante ressaltar que, após a finalização da condução de trabalho de campo 

desse estudo, os participantes se conscientizaram sobre a importância dos conteúdos 

matemáticos relacionados com a confecção dos tapetes de sisal na realização das 

atividades matemática propostas nessa ação pedagógica. 

Consequentemente, essa investigação também contribuiu para ampliar a 

percepção dos participantes desse estudo com relação à complexidade do trabalho dos 

artesãos e das dificuldades encontradas na realização dessa tarefa, possibilitando a 

valorização dos conhecimentos comunitários, bem como o reconhecimento desse trabalho 

em outros contextos. 

Esse fato corrobora com D´Ambrosio (1993) ao argumentar que os modelos 

desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos não são estáticos, pois estão 

em constante transformação em virtude do dinamismo cultural entre conhecimentos 

matemáticos distintos. Desse modo, essa abordagem propiciou o desenvolvimento de uma 

conscientização dos participantes desse estudo com relação ao respeito e a valorização 

das vivências cotidianas dos membros desse grupo cultural específico (tapeçaria). 

Essa ação pedagógica possibilitou o desenvolvimento de sua visão crítica e 

reflexiva com relação à importância do conhecimento matemático para a realização de 

tarefas cotidianas relacionadas à confecção de tapetes de sisal e, também, como os 

conhecimentos matemáticos presentes nas práticas cotidianas se relacionam de maneira 

direta ou indireta com os conceitos matemáticos estudados no ambiente escolar. 

Por conseguinte, essa ação pedagógica propiciou que os professores participantes 

desse estudo reinterpretassem e compreendessem os conteúdos matemáticos de acordo 

com outros pontos de vista ao descreverem e caracterizarem o conhecimento matemático 

desenvolvido em outras culturas, como, por exemplo, da tapeçaria. 

Assim, ensinar Matemática por meio da Etnomodelagem está além da realização 

de cálculos numéricos relacionados com o emprego do conhecimento matemático escolar, 

pois busca valorizar o conhecimento matemático das pessoas à nossa volta, possibilitando 

que os alunos se sintam parte integrante do processo de ensino e aprendizagem ao 
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reconhecerem que o ambiente sociocultural no qual estão inseridos é importante para o 

desenvolvimento da sociedade, pois tem relevância matemática e científica. 

Logo, a utilização da tapeçaria como um ponto de partida para o desenvolvimento 

de uma ação pedagógica para a Etnomodelagem, possibilitou que as influências 

socioculturais existentes no entorno da comunidade escolar funcionassem como uma 

fonte de inspiração para a utilização do conhecimento matemático que é adquirido e 

utilizado em contextos distintos como o escolar. 

Desse modo, a ação pedagógica da Etnomodelagem também contribuiu para 

enfatizar a conexão entre os ambientes escolar e cotidiano, que foi realizada por meio do 

entrelaçamento entre o conhecimento matemático ético dos participantes desse estudo e 

os saberes e fazeres matemáticos êmicos dos artesãos que confeccionam os tapetes de 

sisal. 

Por conseguinte, existe a necessidade de que os professores valorizem e respeitem 

os conhecimentos tácitos que os alunos trazem para a sala de aula para utilizá-los na 

elaboração de atividades matemáticas curriculares, pois o: 

(...) aprendizado dos alunos depende das conexões efetuadas com o 

conhecimento prévio que trazem para o sistema escolar. Nesse sentido, 

o ensino e a aprendizagem são atividades inerentes às atividades 

culturais das comunidades nas quais os alunos participam e interagem. 

Dessa maneira, é importante compreendermos como a cultura 

influencia o aprendizado dos alunos e como podemos utilizar o 

conhecimento cultural que trazem para as salas de aula como um 

recurso pedagógico para auxiliá-los na aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos (ROSA; OREY, 2013, p. 557). 

 

Ressalta-se que o conhecimento cotidiano dos artesãos da tapeçaria também 

subsidiou a reflexão dos professores participantes sobre a ação pedagógica proposta nesse 

estudo para a Etnomodelagem, pois nesse contexto, a aquisição do conhecimento 

matemático escolar pode: 

(...) transitar entre os dois campos conceituais – cotidiano e científico – 

o professor deve possibilitar ao aluno o domínio pleno do processo 

histórico da gênese de cada campo, pois, tanto os cotidianos quanto os 

científicos possuem suas razões lógicas e históricas de existência. Eles 

têm uma história como protagonista e contextos de formação diferentes 

(DAMAZIO, 2004, p. 97). 

 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2008) argumenta que a Educação 

Matemática resulta da dinâmica do encontro entre culturas distintas e, consequentemente, 

da complementaridade entre os conteúdos matemáticos e geométricos com os saberes e 
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fazeres cotidianos que podem ser trabalhados no currículo escolar partindo do contexto 

sociocultural dos alunos. 

Conforme esse contexto, as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas 

relacionadas com a tapeçaria foram contemplados nas atividades propostas nessa ação 

pedagógica, pois estavam relacionadas com as concepções de modelagem desenvolvidas 

numa perspectiva etnomatemática. Desse modo, é importante: 

(...) conhecer, entender e explicar um modelo [sob uma perspectiva 

ética] ou mesmo como determinadas pessoas ou grupos sociais 

utilizaram ou utilizam-no [numa perspectiva êmica], 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). 

 

De acordo com essa asserção, o desenvolvimento dessa ação pedagógica mostrou 

que existe uma possibilidade de diálogo entre sistemas de conhecimentos matemáticos 

distintos que promoveu o desenvolvimento de uma visão holística das práticas artesanais 

dos artesãos da tapeçaria pelos participantes desse estudo. 

Destaca-se que a Etnomodelagem contribuiu para a proposição de uma ação 

pedagógica, para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, 

fundamentada na arte da tapeçaria de uma comunidade local, na perspectiva de 

professores de Matemática de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Finalizando, é importante ressaltar que uma contribuição importante da 

Etnomodelagem para o desenvolvimento da ação pedagógica proposta nesse estudo está 

relacionada com a importância do dinamismo cultural do conhecimento matemático 

presente na confecção de tapetes de sisal. 

Assim, essa ação pedagógica propiciou uma oportunidade educacional inovadora 

para que os professores participantes desse estudo utilizassem os saberes e fazeres 

matemáticos locais (êmicos) da comunidade de artesãos de tapetes de sisal em conexão 

com os conhecimentos matemáticos globais (éticos) escolares para a elaboração de 

atividades matemáticas dialógicas no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário destacar que existem diferentes maneiras para a resolução de uma 

mesma situação-problema que está enraizada no cotidiano de membros de grupos 

culturais distintos. Desse modo, é possível identificar os aspectos socioculturais da 

Matemática em situações vivenciadas no cotidiano e, também, no ambiente escolar por 

meio do emprego de técnicas da Modelagem no contexto da Etnomatemática através da 

ação pedagógica da Etnomodelagem, que possibilita a contextualização de conteúdos 

matemáticos com a utilização de ações educacionais socioculturais. 

Conforme esse contexto, o desenvolvimento de sistemas matemáticos alternativos 

baseados em práticas cotidianas para a resolução de situações-problema enfrentadas pelos 

membros de grupos culturais distintos tem como objetivo a compreensão do pensamento 

matemático desenvolvido localmente, bem como a sua conexão com a Matemática 

escolar/acadêmica por meio da proposição de uma ação pedagógica fundamentada na 

Etnomodelagem (ROSA, OREY, 2017b). 

No entanto, a prática pedagógica tradicional escolar somente será modificada se 

os professores transformarem o espaço educacional através da adoção de uma postura 

interdisciplinar que visa buscar o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos a partir das experiências vivenciadas pelos alunos. 

Desse modo, Rosa (2010) afirma que os alunos podem desenvolver as suas 

capacidades matemáticas, cujo objetivo é possibilitar o reconhecimento dos problemas 

que enfrentam em sua vida diária e, assim, buscarem e selecionarem as informações 

necessárias para as tomadas de decisão que visam a sobrevivência, mas que buscam a 

transcendência das resoluções dessas situações em outros contextos. 

Consequentemente, existe a necessidade de que os professores privilegiem o 

ensino de situações-problema relacionadas com as atividades realizadas cotidianamente, 

como, por exemplo, a atividade artesanal de confecção de tapetes de sisal, possibilitando 

o desenvolvimento do raciocino lógico-matemático dos alunos para que eles possam 

interpretar e resolver, de maneira crítica e reflexiva, os problemas propostos em salas de 

aula, que estão contextualizados em seu cotidiano. 

Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1993) argumenta que existe a necessidade 

de que as atividades propostas pelos professores em sala de aula sejam originadas no 

cotidiano dos alunos e/ou muito próximos de sua realidade sociocultural através da 
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elaboração de uma ação pedagógica que integre conhecimentos matemáticos originados 

em contextos distintos. 

Assim, a condução desse estudo priorizou auxiliar os professores participantes na 

aquisição de conhecimentos matemáticos locais (êmicos) e globais (éticos) através do 

desenvolvimento da abordagem dialógica (glocal) do currículo matemático conforme os 

pressupostos da Etnomodelagem. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam que através da observação 

transcultural interpretativa, os alunos podem traduzir as situações-problema que 

vivenciam em seu cotidiano para outros sistemas de conhecimentos matemáticos, como, 

por exemplo, a linguagem matemática escolar/acadêmica e vice-versa. 

Consequentemente, as atividades matemáticas curriculares propostas nessa ação 

pedagógica em salas de aula possibilitou o respeito e a valorização sociocultural dos 

membros desse determinado grupo cultural (artesãos da confecção do tapete de sisal) 

pelos professores de Matemática participantes desse estudo por meio do dinamismo 

cultural. 

Nesse sentido, o conhecimento matemático êmico foi utilizado como um ponto de 

partida para o desenvolvimento e para a formulação de atividades curriculares éticas, em 

que a dialogicidade possibilitou o entendimento sobre os processos matemáticos 

desenvolvidos pelos membros inseridos na cultura da tapeçaria, de uma maneira holística. 

Além disso, Rosa e Orey (2014b) afirmam que as investigações em 

Etnomodelagem propõem a existência de diálogos entre os conhecimentos globais 

(éticos) e os saberes e fazeres locais (êmicos), sem que um tipo de conhecimento se 

sobreponha sobre o outro. Desse modo, é importante que os conhecimentos locais 

(êmicos) sejam traduzidos por meio da matematização de situações-problemas cotidianas 

e contextualizadas em salas de aula. 

Assim, uma ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem pode auxiliar os 

professores na compreensão dialógica das práticas matemáticas desenvolvidas pelos 

membros de um determinado grupo cultural, como, por exemplo, da tapeçaria. 

Nessa ação pedagógica, de acordo com Rosa e Orey (2004), os procedimentos e 

elaboração de etnomodelos podem ser entendidos como um estudo de situações 

cotidianas que utiliza os conhecimentos matemáticos como uma linguagem para a 

compreensão, a simplificação e a resolução de problemas associados às atividades diárias, 
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objetivando uma possível previsão e modificação dessa realidade através da utilização de 

procedimentos e práticas etnomatemáticas. 

Durante a realização dos blocos de atividades propostos na condução do trabalho 

de campo dessa investigação, os professores participantes utilizaram o cotidiano do 

artesanato dos tapetes de sisal dos artesãos ao resolverem as situações-problema 

propostas nessa ação pedagógica. 

Conforme esse contexto, esses artesãos buscam pela própria sobrevivência, 

transformando-a em transcendência ao promoverem o fortalecimento de suas próprias 

raízes por meio da utilização de suas experiências e vivências para resolverem os 

problemas que se apresentam em seu cotidiano. 

Esse fato corrobora com o ponto de vista de Rosa e Orey (2012b) ao 

argumentarem que a Etnomodelagem pode ser compreendida como um processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática que auxilia os professores no desenvolvimento de 

uma análise crítica e reflexiva de várias fontes de conhecimento e das situações-

problemas presentes no cotidiano dos membros de grupos culturais distintos e dos alunos 

nas salas de aula. 

Assim, a condução desse estudo possibilitou a utilização de uma ação pedagógica 

diferenciada para a compreensão da Matemática como um campo de conhecimento 

humanizado, que é composto pelas ideias, procedimentos e técnicas matemáticas 

relacionadas com as práticas desenvolvidas no ambiente da tapeçaria. 

Essa abordagem oferece elementos importantes para a caracterização do espaço 

cultural dos artesãos que confeccionam tapetes de sisal, bem como para uma melhor 

compreensão dos etnomodelos que podem ser elaborados de acordo com o estudo de suas 

práticas artesanais. 

Durante o desenvolvimento das atividades propostas nesse estudo, o professor-

pesquisador atuou como mediador no desenvolvimento dessas situações-problema 

enquanto os professores participantes tiveram autonomia para resolvê-las e analisá-las 

para auxiliar os alunos na construção do próprio conhecimento matemático. 

De acordo com Rosa e Orey (2017b), nessa ação pedagógica, os etnomodelos 

constituem a representação dos processos retirados da realidade, que auxiliam a conexão 

entre o desenvolvimento das práticas matemáticas com o patrimônio cultural que é 

desenvolvido pelos membros desse grupo cultural distinto (artesãos dos tapetes de sisal). 
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Nesse sentido, os professores participantes desse estudo evidenciaram o 

desenvolvimento de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos que representam 

matematicamente as situações-problema relacionadas com a confecção dos tapetes de 

sisal que foram contextualizadas nessa ação pedagógica. 

É importante ressaltar que o processo de coleta, codificação e análise dos dados, 

bem como a interpretação dos resultados foi conduzido com a utilização da Teoria 

Fundamentada nos Dados como um design metodológico para a condução desse estudo. 

O principal objetivo dessa abordagem metodológica está relacionado com a 

validação de pesquisas qualitativas por meio da observação de um fenômeno específico 

(GASQUE, 2007), como, por exemplo, a proposição de uma ação pedagógica, para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, fundamentada na arte da 

tapeçaria de uma comunidade local, na perspectiva de professores de Matemática de 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Nessa teoria, os dados foram coletados e sistematicamente analisados por meio da 

codificação aberta para identificação dos códigos preliminares que foram agrupados em 

categorias conceituais, por meio da codificação axial, conforme as mesmas 

características, possibilitando a interpretação dos resultados obtidos. 

Consequentemente, a Teoria Fundamentada nos Dados possibilitou a análise das 

informações constantes nos dados, bem como a interpretação dos resultados obtidos nesse 

estudo que estavam relacionados com a ação pedagógica da Etnomodelagem, que 

adicionou os aspectos culturais da Matemática (Etnomatemática) ao processo de 

Modelagem. 

Nesse contexto, as práticas matemáticas utilizadas no cotidiano dos membros de 

grupos culturais distintos estão associadas ao desenvolvimento de técnicas, estratégias e 

procedimentos próprios, que são as ticas desenvolvidas pelos artesãos do tapete de sisal, 

pois existem maneiras distintas de resolução de problemas que são inerentes ao processo 

produtivo da tapeçaria, que podem ser denotadas por modos diversos de quantificar, 

classificar e medir, que estão relacionadas com os conhecimentos êmicos (locais) 

desenvolvidos pelos membros desse grupo cultural específico. 

Por conseguinte, tendo em vista os aspectos observados nesse estudo, para a 

condução de pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de estudos que contemplem 

as possíveis ações pedagógicas que possam ser desenvolvidas por meio da 

Etnomodelagem em outros contextos socioculturais. 
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Assim, a ação pedagógica da Etnomodelagem proposta nesse estudo buscou 

valorizar o conhecimento matemático dos membros de grupos culturais distintos, como, 

por exemplo, os artesãos que confeccionam os tapetes de sisal, pois possibilita que os 

professores de Matemática considerem os alunos como o centro do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática ao reconhecerem que o ambiente sociocultural no qual 

estão inseridos é relevante para o desenvolvimento de uma sociedade dinâmica, pois tem 

relevância matemática e científica. 

Consequentemente, a elaboração de atividades curriculares matemáticas 

propostas para ação pedagógica da Etnomodelagem está em concordância com as 

abordagens êmicas (confecção dos tapetes de sisal) e éticas (conteúdos matemáticos 

escolares), pois propiciou o desenvolvimento dialógico de etnomodelos que se evidenciou 

quando os professores participantes desse estudo matematizaram as ideias, os 

procedimentos e as práticas matemáticas próprias do cotidiano da produção artesanal, que 

teve o seu encontro natural com as atividades praticadas no ambiente escolar. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Papel Timbrado da Escola 

 

Autorizo o professor-pesquisador Osvaldo Rosa Filho e o seu orientador Prof. Dr. Daniel 

Clark Orey, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, do 

Departamento de Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto, 

realizarem a sua pesquisa intitulada: ETNOMODELAGEM: INVESTIGANDO A 

ARTE DA TAPEÇARIA EM UMA COMUNIDADE LOCAL, com os professores de 

Matemática, desta escola, de acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa, 

durante os horários extraturnos. 

 

 

 

 

______________, Minas Gerais, ___/____/2021 

 

 

_______________________________________________ 

 

Escola: _________________________________ 

 

Assinatura do(a) Diretor(a) 

Carimbo da direção e da escola 
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APÊNDICE I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PROFESSORES 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

ETNOMODELAGEM: INVESTIGANDO A ARTE DA TAPEÇARIA EM UMA 

COMUNIDADE LOCAL. O nosso principal objetivo é investigar se as atividades 

elaboradas fundamentadas na Etnomodelagem, podem ser utilizadas como uma ação 

pedagógica para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos por 

meio da elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, na arte da tapeçaria na 

perspectiva da Etnomodelagem para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, com o 

objetivo de desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que proporcione 

habilidades e competências que os auxiliem, não só na busca de estratégias para a 

resolução de situações problemas cotidianas, bem como para o processo de aprendizagem 

dos conteúdos geométricos relacionados com as Geometrias plana e espacial. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, que 

serão disponibilizados por meio virtual, durante os encontros virtuais, sob a condução e 

orientação do professor-pesquisador Osvaldo Rosa Filho, bem como de 1 (um) grupo 

focal. Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador de forma virtual 

durante dois meses. Você também responderá dois questionários: a) um inicial que tem o 

objetivo de traçar o seu perfil geral para obter informações pessoais sobre o seu nível 

econômico, gênero e sua relação com a matemática e b) outro final, que visa identificar 

as novas percepções da Matemática adquiridas após a realização das atividades. 

Essas atividades serão filmadas e gravadas em áudio para que o professor-

pesquisador possa verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas. Apesar 

de as atividades serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco da filmagem 

será a interação entre você e o professor-pesquisador. Assim, as gravações podem garantir 

a coleta de dados sem perdas de informações, por parte do professor-pesquisador, durante 

a sua participação nas atividades propostas. 

Caso, você participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para evitar uma 

possível identificação. A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento você poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou 

penalidade para a sua participação nas atividades. A qualquer momento, você poderá 

retirar o seu consentimento ou interromper a sua participação nesse estudo. Garantiremos, 

também, o anonimato de sua identidade e o sigilo da escola, pois as informações que você 

fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa 

pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, você não será prejudicado(a) em relação a atividade profissional escolar. Todos 
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os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão guardados sob 

a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua sala de trabalho, 

no. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, 

até a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando serão incinerados. Esses materiais 

apenas serão consultados pelo professor-pesquisador e por seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 

relacionados com as respostas que serão dadas às questões dos questionários e grupo 

focal. Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação do 

professor-pesquisador e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse 

manejo seja realizado com segurança. Caso ocorra algum incômodo durante a condução 

dessa pesquisa e você se sinta cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas 

propostas nesse projeto, essas atividades serão paralisadas até que você se sinta à vontade 

e disposto para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado(a) e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas. Essa pesquisa poderá 

auxiliar você no ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da utilização 

de uma metodologia diferenciada e inovadora por meio da utilização da Etnomodelagem, 

que se trata de um processo pedagógico diferenciado, que vem sendo utilizado no campo 

da Educação Matemática, podendo tornar as aulas mais atraentes e interessantes para os 

alunos com a utilização da abordagem da Etnomodelagem. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos 

os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a sua 

participação nesse estudo, que será de responsabilidade desses profissionais. Caso você 

tenha qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa pesquisa, você tem o 

direito à assistência integral e à indenização por parte do professor-pesquisador e de seu 

professor-orientador com referência às complicações que possam decorrer da condução 

desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta 

pesquisa, solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP, no seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de 

Convergência, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-

1368, E-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável/Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática- DEEMA/ICEB/UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 

E-mail: oreydc@ufop.edu.br 

______________________________________________ 

Orientando: Osvaldo Rosa Filho  

Endereço: Rua das Flores, nº 71, Cachoeira do Brumado, Mariana-MG  

Telefone: (31) 984088910 

E-mail: osvaldo.filho@aluno.ufop.edu.br 

______________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pelo(a) professor(a) 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins do projeto ao qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

 

__________________, Minas Gerais, ___ de __________ de 2021 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 
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APÊNDICE II 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

ARTESÃOS 

 

Prezado Artesão/Artesã, 

 

V.Sa. está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: 

ETNOMODELAGEM: INVESTIGANDO A ARTE DA TAPEÇARIA EM UMA 

COMUNIDADE LOCAL, por meio de uma entrevista semiestruturada que será 

conduzida no primeiro semestre de 2021 com V.Sa. A entrevista tem como objetivo 

verificar o entendimento das especificidades de sua cultura e práticas que estão 

relacionadas com a confecção de tapetes de sisal para poder elaborar um levantamento 

sobre as questões das práticas matemáticas e geométricas locais que são desenvolvidas 

durante a elaboração do artesanato em tapete de sisal. 

Desse modo, o nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas 

fundamentadas na Etnomodelagem, podem ser utilizadas como uma ação pedagógica 

para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos aplicadas à tapeçaria de sisal, 

conseguirão desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que proporcione 

a reinterpretação de seu entorno e a compreensão e valorização das diferenças culturais 

ao descrever e caracterizar o conhecimento matemático de seu meio. 

A entrevista será gravada em áudio e vídeo para que o professor-pesquisador possa 

verificar como ocorre as atividades do seu trabalho, bem como verificar quais são suas 

experiências práticas relacionadas à confecção de tapetes de sisal, identificando que existe 

também o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos nessas 

atividades. 

O foco da gravação em áudio e vídeo será garantir a coleta de dados sem perda de 

informações, por parte do professor- pesquisador, durante a participação de V.Sa. nessa 

entrevista. Contudo, apesar de que a entrevista seja gravada em áudio e vídeo, a identidade 

de V.Sa. será preservada, pois em momento algum o áudio e o vídeo gravado serão 

divulgados em qualquer tipo de mídia. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento V.Sa. poderá 

desistir de participar da entrevista. Garantiremos o anonimato de sua identidade, pois as 

informações que V.Sa. fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum 

documento resultante dessa pesquisa. 

Informamos que não há riscos ou desconfortos previstos para a sua participação 

nesse projeto durante a realização da entrevista. Contudo, caso ocorra algum incômodo 

ou constrangimento durante a condução dessa atividade colocamo-nos à sua disposição 
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para que possamos esclarecê-los e/ou minimizá-las, bem como V.Sa. poderá desistir da 

continuidade da entrevista. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em 

sua sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse 

fim pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão 

consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor orientador providenciarão todos 

os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, V.Sa. não terá gastos com a 

realização deste estudo. 

Caso V.Sa. venha a ter qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, V.Sa. tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do professor-

pesquisador e do professor orientador, no que se refere às complicações decorrentes desse 

estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Centro de Convergência, Campus Universitário - 

Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática (DEEMA) 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydeema@gmail.com 

 

_______________________________________________ 

Orientando: Osvaldo Rosa Filho  

Endereço: Rua das Flores, nº 71, Cachoeira do Brumado, Mariana-MG  

Telefone: (31) 984088910 

E-mail: osvaldo.filho@aluno.ufop.edu.br 

______________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pelo artesão 

Eu, ____________________________________________________________, 

autorizo a minha participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que 

possam servir para os fins dessa investigação na qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de áudio e vídeo: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

Mariana, Minas Gerais, ___ de __________ de 2021. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Funcionário 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydeema@gmail.com
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APÊNDICE III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que serão utilizadas para a coleta de 

dados de minha pesquisa intitulada: ETNOMODELAGEM: INVESTIGANDO A 

ARTE DA TAPEÇARIA EM UMA COMUNIDADE LOCAL. 

 

Por gentileza, não assine e nem coloque o seu nome nesse questionário, pois esses dados 

são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas abaixo, 

marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

 

1) Idade: ______________________________________________________________ 

 

2) Sexo: (___) Feminino             (___) Masculino                   (   ) Prefiro não responder 

 

3) Localidade onde mora: nome da cidade e do distrito ou subdistrito.  

______________________________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua renda familiar, em salários-mínimos (1 salário-mínimo = R$ 1.100,00)? 

______________________________________________________________________ 

(   ) Prefiro não responder 

 

5) Você é licenciado em Matemática? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não. Em outro curso? _______________________________________________ 
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c) Se você respondeu não para letra b, você tem complementação pedagógica em 

Matemática? (  ) Sim             (  ) Não. Explique. _______________________________ 

 

6) Com relação à sua graduação responda: 

a) Ano de conclusão: _____________________________________________________ 

b) Qual é a universidade: __________________________________________________ 

 

7) Há quantos anos você leciona a disciplina de Matemática? ____________________ 

 

8) Você possui alguma especialização? 

a) (    ) Sim. Quantas? ____________________________________________________ 

b) (     ) Não. Explique. ___________________________________________________ 

c) Se sim, quais?_________________________________________________________ 

 

9) Você leciona em qual rede de ensino? Assinale todas as respostas necessárias. 

a) (   ) Rede Municipal 

b) (    ) Rede Estadual 

c) (   ) Rede Privada 

 

10) Há quanto tempo você leciona na escola atual? _____________________________ 

 

11) Para qual(is) ano(s) você leciona? Assinale todas as respostas necessárias. 

a) (    ) 6º ano 

b) (    ) 7º ano 

c) (    ) 8º ano 

d) (    ) 9º ano 

e) (    ) Outros. Qual(is)?__________________________________________________ 

 

12) Você já participou de algum curso de formação continuada?  

a) (    ) Sim 

b) (     ) Não. Explique. ___________________________________________________ 

b) Se sim. Em qual área?____________. Explique. _____________________________ 

c) Quando? _____________________________________________________________ 



219 

 

 

d) Explique como foi a sua experiência com essa formação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13) Você conhece ou já adquiriu algum tapete de sisal produzido no distrito de Cachoeira 

do Brumado?  

a) Sim ( ). Explique: __________________________________________________ 

b) Não ( ). Explique. __________________________________________________ 

 

14) Explique se você sabe como o tapete de sisal é confeccionado. 

______________________________________________________________________ 

 

15) Explique se você já utilizou os conhecimentos matemáticos locais, de fora da sala de 

aula, na preparação de suas aulas. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16) Você acha que é possível trabalhar os conteúdos matemáticos utilizando atividades 

sobre a confecção artesanal de tapetes de sisal? Explique a sua resposta. 

Sim ( ). Quais? _________________________________________________________ 

Não ( ). Explique. ______________________________________________________ 

 

17) Você acha que é possível trabalhar os conteúdos geométricos utilizando atividades 

sobre a confecção artesanal de tapetes? Explique a sua resposta. 

Sim (   ). Quais? _________________________________________________________ 

Não (   ). Explique. ______________________________________________________ 

 

18) Você acha que a Matemática pode auxiliar na confecção manual de algum artesanato? 

Sim (   ). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

Não (   ). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 
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19) Explique se você acha possível ensinar os conteúdos matemáticos e geométricos por 

meio da utilização atividades do dia a dia, como, por exemplo, a confecção de tapetes. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20) Você já estudou Etnomatemática? (..) Sim                   (..) Não. Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

 

21) Você já estudou Modelagem Matemática? (..) Sim                   (..) Não. Explique a sua 

resposta. 

______________________________________________________________________ 

 

22) Explique o que é a Etnomatemática. 

______________________________________________________________________ 

 

23) Explique o que é a Modelagem Matemática. 

______________________________________________________________________ 

 

24) Você conhece a Etnomodelagem? (  ) Sim           (  ) Não. Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

25) Explique se é possível conectar a cultura com a Matemática. 

______________________________________________________________________ 

 

26) Explique se a cultura pode influenciar o desenvolvimento do pensamento matemático 

dos alunos. 

______________________________________________________________________ 

 

27) Explique se a cultura pode influenciar o desenvolvimento do pensamento geométrico 

dos alunos. 

______________________________________________________________________ 
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28) Uma artesã tece, com sisal, tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. 

Ela desenvolve um padrão retangular de 80 cm por 50 cm. Responda as questões abaixo: 

 

a) Quais são as figuras geométricas que os alunos poderiam identificar no tapete? 

b) Explique como os alunos poderiam explicar como essas figuras se movimentam 

no tapete? 

c) Se os alunos dobrassem o tapete ao meio, na horizontal, como eles explicariam o 

que acontece com as figuras. 

d) Se os alunos dobrarem o tapete ao meio, na vertical, como eles explicariam o que 

acontece com as figuras. 

e) Você conhece alguém que tece esse tipo de tapete? Quem? Qual é o parentesco? 

f) Você sabe tecer esse tipo de tapete? Explique como você aprendeu. 

g) Explique como os alunos poderiam determinar o perímetro do tapete? Qual é esse 

perímetro? 

h) Explique como os alunos poderiam determinar a área desse tapete. Qual é essa 

área? 

i) Explique como os alunos poderiam determinar a área e o perímetro das figuras 

que estão dentro do tapete. 

j) Em sua opinião, os alunos conseguiriam identificar outros elementos matemáticos 

e geométricos no tapete? Quais? Explique a sua resposta. 
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APÊNDICE IV 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que serão utilizadas para a coleta de 

dados de minha pesquisa intitulada: ETNOMODELAGEM: INVESTIGANDO A 

ARTE DA TAPEÇARIA EM UMA COMUNIDADE LOCAL. 

 

Por gentileza, não assine e nem coloque o seu nome nesse questionário, pois esses dados 

são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas abaixo, 

marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

 

1) Como você avalia as atividades artesanais relacionadas com a confecção do tapete de 

sisal que são desenvolvidas no distrito? 

(  ) Ótimo     (  ) Muito bom          (  ) Bom            (  ) Regular          (  ) Ruim  

Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

 

2) Qual é a sua opinião sobre as atividades matemáticas e geométricas relacionadas com 

o artesanato? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Você teve dificuldades para realizar essas atividades? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Não (...). Quais? Explique a sua resposta. 
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______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4) Descreva quais foram os conteúdos matemáticos e geométricos que você achou mais 

atrativos com a realização das atividades relacionadas com o tapete de sisal. 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5) Você já preparou aula de Matemática utilizando alguma produção artesanal? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Você gostou de desenvolver as atividades matemáticas e geométricas através do 

artesanato?  

Sim (...). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) Você poderia relacionar os seus conhecimentos matemáticos com as práticas locais 

sobre o tapete de sisal que foram realizadas durante as atividades com artesanato 

propostas? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

8) Nas atividades desenvolvidas, você percebeu a conexão entre a matemática da sala de 

aula com aquela utilizada no cotidiano? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9) Como você avalia as atividades matemáticas e geométricas que foram propostas na 

pesquisa que você participou? 

(   ) Ótimo (   ) Muito bom (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

Explique a sua resposta:___________________________________________________ 

 

10) Explique se essas atividades propiciaram a conexão entre os conteúdos 

matemáticos escolares com aqueles utilizados na confecção do tapete de sisal. 

______________________________________________________________________ 

 

11)  Dada a frase: A Etnomatemática pode ser considerada como a conexão entre a 

Matemática e a Cultura. Você concorda com essa frase? 

(  ) Sim. Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

(  ) Não. Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

 

12)  Dada a frase: A Modelagem Matemática propicia o estudo de situações-problema e 

fenômenos que ocorrem na vida diária das pessoas. Você concorda com essa frase? 

( ) Sim. Explique a sua resposta. _________________________________. 

Dê alguns exemplos. _____________________________________________________ 

(  ) Não. Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

 

13)  Dada a frase: A Etnomodelagem busca estudar os fenômenos presentes no cotidiano 

em uma perspectiva sociocultural por meio da Etnomatemática ao adicionar as 
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características culturais ao processo de Modelagem Matemática. Você concorda com 

essa frase? (  ) Sim. Explique a sua resposta. ___________________________ 

Dê alguns exemplos. _____________________________________________________ 

(  ) Não. Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

 

14)  Explique se as atividades propostas nos blocos de atividades são apropriadas para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica em sala de aula relacionada com os 

conteúdos matemáticos e geométricos escolares. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15)  Explique se as atividades propostas nos blocos de atividades são apropriadas para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica em sala de aula relacionada com os 

conteúdos matemáticos e geométricos escolares e com a prática local de confecção de 

tapetes de sisal. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16)  Explique como os artesãos que confeccionam tapetes de sisal podem auxiliar os 

professores na elaboração de atividades curriculares propostas em sala de aula 

referentes aos conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade local. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

17)  Explique como os artesãos que confeccionam tapetes de sisal podem auxiliar os 

alunos no entendimento de atividades curriculares propostas em sala de aula 

referentes aos conteúdos matemáticos e geométricos presentes nessa atividade local. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor 

Dr. Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização dessa entrevista. 

 

Gostaria informá-lo que se em algum momento desta entrevista, o(a) senhor(a) se sentir 

constrangido com alguma pergunta, o(a) senhor(a) terá o direito de não respondê-la e/ou 

não responder às demais questões dessa entrevista. 

 

Posteriormente, a transcrição desta entrevista será enviada para o senhor para verificar a 

correção da transcrição efetuada, bem como realizar os acertos necessários. 

 

1 – Qual é a sua idade? 

 

2 – Qual é a sua formação? O(a) senhor(a) estudou até qual ano escolar? 

 

3 – Há aproximadamente quantos anos o(a) senhor(a) trabalha como artesã(o)? E na 

confecção de tapetes de sisal? Explique por que trabalha nessa profissão? 

 

4 – Qual foi a sua última profissão antes de se tornar artesã(o)? 

 

5 – O senhor(a) é casado(a)? Tem quantos filhos? Todos moram com você? Algum(a) é 

artesã(o)? Trabalham com a confecção de tapete de sisal? 

 

6 – A sua renda familiar é de aproximadamente quantos salários-mínimos? Considerando 

que atualmente o salário-mínimo é de R$ 1.045,00. 

 

7 – Como o(a) senhor(a) consegue os produtos para a confecção dos tapetes de sisal? 

Quais são esses produtos? 
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8 – Explique como o(a) senhor(a) define o preço de venda do tapete de sisal? 

 

9 – Como o(a) senhor(a) define o momento de aumentar ou abaixar o preço dos tapetes 

de sisal? 

 

10 – O(a) senhor(a) usa a calculadora para auxiliá-lo(a) a calcular o valor a ser pago em 

suas vendas? Favor explicar a sua resposta. 

 

11 – O(a) senhor(a) utiliza algum conteúdo matemático praticada na escola para a venda 

de seus produtos? Explique a sua resposta. 

 

12 - O(a) senhor(a) utiliza algum conteúdo matemático praticada na escola para a 

confecção do tapete de sisal? Explique a sua resposta. 

 

13 – Para o(a) senhor(a), a matemática escolar é importante para as vendas realizadas? 

Explique a sua resposta. 

 

14 – Para o(a) senhor(a), a matemática escolar é importante para a confecção dos tapetes 

de sisal? Explique a sua resposta. 

 

15 – Explique como o(a) senhor(a) repassa os conhecimentos relacionados com a 

confecção dos tapetes de sisal os seus filhos e/ou parentes. 

 

16 – Explique como o(a) senhor(a) confecciona o tapete de sisal. 

 

17 – Explique como o(a) senhor(a) sabe a quantidade de sisal a ser utilizado na confecção 

do tapete de sisal. 

 

18- Explique como o(a) senhor(a) determina os desenhos utilizados no tapete de sisal. 

 

19 – Explique como o(a) senhor(a) sabe que os desenhos nos tapetes de sisal estão iguais 

ou na mesma distância. 
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20 – Explique como o(a) senhor(a) faz para que as figuras fiquem do mesmo tamanho e 

também como as localiza no espaço do tapete. 
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APÊNDICE VI 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

BLOCOS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

Abaixo, apresentam-se os três blocos de atividades utilizados no trabalho de 

campo dessa pesquisa. 

 

1º BLOCO DE ATIVIDADES: Descobrindo Conhecimentos Locais (Êmicos) 

 

Nesse bloco de atividades será oportunizado para os participantes uma visão local 

(êmica) sobre a confecção em tapetes de sisal na perspectiva dos artesãos (insiders) que 

estão dentro de sua própria cultura. Esse bloco de atividades será realizado após o 

primeiro questionário. 

 

1) O que você entende por artesanato? 

 

2) Quais as principais características do artesanato em tapete de sisal? 

 

3) Você conseguiu perceber a utilização de algum conteúdo matemático ou 

geométrico para a confecção de tapetes de sisal? Quais? Explique a sua 

resposta. 

 

4) Explique como é realizada a medição no tear para a produção de um tapete de 

sisal? 

 

5) Quais são os formatos mais utilizados na confecção dos tapetes de sisal? Há 

outros? Explique a sua resposta. 

 

6) Explique como é calculada a quantidade de sisal para a fabricação de um 

determinado tapete? 
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7) Explique quais são as principais formas geométricas utilizadas nos tapetes de 

sisal? Há outras? Quais? 

 

8) Observe e analise a figura 12 que mostra um tear para a confecção de tapetes, 

para responder essa questão. 

 

Figura 12: Representação de tear para confecção de tapetes de sisal 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Se esse tear fosse utilizado para confeccionar um tapete que se iniciasse 

com os dois cantos, quantas linhas de cada lado seriam necessárias para se ter uma 

distribuição uniforme?  

 

9) Uma artesã do distrito de Cachoeira do Brumado tece, com a utilização do 

sisal, tapetes com desenhos relacionados com figuras geométricas. Essa artesã 

teceu um tapete retangular de 1 metro por 60 centímetros cm. Responda as 

questões abaixo: 

 
 

a) Quais são as figuras geométricas que você consegue identificar no tapete? 

b) Explique como as figuras se movimentam no tapete? 
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c) Se você dobrar o tapete ao meio, na horizontal, explique o que acontece com 

as figuras. 

d) Você conhece alguém que tece esse tipo de tapete? Quem? Qual é o 

parentesco? 

e) Você sabe tecer esse tipo de tapete? Explique como você aprendeu. 

 

10) Com relação ao tapete da questão 9, responda as questões abaixo: 

a) Se você dobrar o tapete ao meio, na horizontal, explique o que acontece com as 

figuras. 

b) Se você dobrar o tapete ao meio, na vertical, explique o que acontece com as 

figuras. 

c) Qual é o perímetro do tapete? Explique como você o determinou. 

d) Qual é área do tapete? Explique como você a calculou. 

e) Explique se é possível determinar a área e o perímetro das figuras que estão 

dentro do tapete. 

f) Você consegue identificar outros elementos matemáticos e geométricos no 

tapete? Quais? Explique a sua resposta. 

 

2º BLOCO DE ATIVIDADES: Entendendo os Conhecimentos Escolares (Éticos) 

 

Esse bloco de atividades está relacionado com a abordagem ética da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos éticos (globais). Nesse bloco 

será oportunizado para os participantes o desenvolvimento dos conhecimentos 

matemáticos e geométricos aprendidos em sala de aula. 

 

1) Maria é uma tecelã que deseja montar um catálogo de tapetes para confecção 

e venda. No entanto, ela precisa especificar no catálogo quais são as formas 

geométricas mais utilizadas nessa fabricação para que os clientes possam fazer 

o pedido de forma padrão e com as especificações corretas das formas 

geométricas. Nessa etapa, auxilie a Maria, relacionando cada nome em sua 

respectiva figura plana. 
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2) Osvaldo ganhou um presente que veio em uma caixa pentagonal. 

 

A figura que indica a planificação da caixa é: 

 

 

3) Observe um objeto ao lado do eixo vertical. 

 

Com o auxílio de uma régua, represente a simetria do objeto em relação ao eixo 

vertical  
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4) Abaixo, encontra-se um retângulo, utilizado como molde para esboçar 

modelos de tapetes. 

 

Responda: 

 

a) Qual palavra completa corretamente a afirmação abaixo? 

Os ____________________ A, B, C e D são os vértices desse retângulo.  

 

b) Quantos segmentos de reta formam os lados do retângulo?  

 

c) A superfície superior de um tapete retangular dá a ideia de quantos planos? 

 

5) Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o 

valor da medida 𝐱 em cada caso? Explique como você determinou esse valor. 

 

 

6) Na figura temos r // s e t // u. Qual é o valor de x, y e z? 

 

 

7) Abaixo, estão representadas três imagens contendo figuras geométricas. 

Quantos metros quadrados tem cada imagem? 
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8) Um artesão de tapetes dispõe de duas peças de tecidos, uma com 900 

centímetros e a outra com 780 centímetros. Ele vai cortar as peças de tecidos 

em tamanhos iguais e o maior possível. O número de tapetes que ele 

conseguirá fazer é: 

a) 50 

b) 46 

c) 39 

d) 15 

e) 28 

 

9) Observe a figura. 

 

10) No retângulo apresentado a seguir foi composta uma figura utilizando peças 

na confecção de um tapete no formato de quadrados, sendo quatro peças na 

cor amarela e duas peças e meia na cor vermelha. 
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Pretende-se completar os espaços vazios com retalhos de tecido no formato de 

quadrados brancos da mesma medida dos coloridos, então serão utilizadas: 

a) duas peças e meia de tecido branco. 

b) três peças de tecido branco. 

c) três peças e meia de tecido branco. 

d) quatro peças de tecido branco. 

 

3º BLOCO DE ATIVIDADES: Integrando Conhecimentos Locais e Escolares por 

meio da Dialogicidade 

 

Esse bloco de atividades está relacionado com a abordagem dialógica da 

Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos (glocais). Nesse 

bloco será oportunizado para os participantes a conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos escolares com as experiências cotidianas por meio do 

dinamismo cultural da confecção de tapetes de sisal. 

 

1) Após a fabricação do tapete de sisal e do processo de acabamento, são 

conferidas as medidas e calculada a área dos tapetes afim de estipular o valor 

do artesanato. Sabendo que atualmente o tapete de sisal é vendido no valor de 

R$ 55,00 para cada metro quadrado (m2). Responda: 

 

 

a) Qual é o perímetro desse tapete?  

 

b) Quantos metros quadrados tem o tapete? 
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c) Lembrando que o valor do metro quadrado é R$ 55,00, portanto, qual é o 

valor final desse tapete? 

 

d) Se cada metro quadrado de tapete gasta, em média; 2,5 quilogramas de 

sisal, quantos quilos desse material, em média, a artesã gastou para 

confeccionar esse tapete? 

 

2) Além das combinações de cores, os tapetes de sisal chamam a atenção pela 

harmonia e padrões das formas geométricas inseridas em sua composição. 

Com base na observação e informações do tapete de sisal abaixo, responda: 

 

a) Referente às formas geométricas, pode-se afirmar que, no tapete acima, é possível 

identificar quantos paralelogramos? Quantos losangos? Quantos triângulos? 

Quantos retângulos? 

 

b) Contorne, na imagem acima, em outra cor, cada uma das formas geométricas 

presentes no tapete, como relacionadas na letra “a”. 

 

3) A arte em tapete de sisal é comercializada em maior quantidade para lojistas, 

o que determina uma maior quantidade de volume e valor. Sabendo disso, 

responda o que se pede: 

 

a) Um determinado lojista necessita preencher uma nota fiscal de transporte 

de tapetes de sisal, no entanto, necessita informar a quantidade de volume 

e área total que será transportado. Com auxílio das descrições abaixo, 

informe o volume e a área total dessa mercadoria. 
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0,80 metros 

1 metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Com a mesma relação de tapetes informada anteriormente, sabendo-se 

que o seu metro quadrado custa R$ 55,00, quanto seria pago para a artesã 

por esses tapetes? 

 

4) Para determinados modelos de tapetes, sabemos que a complementação de 

ângulos é fundamental para que possamos manter as medidas uniformes e 

exatas dos tapetes. Sabendo disso, ajude a artesã Marta a identificar a 

complementação e suplantação, cujos ângulos são representados por x e y, em 

graus no esboço que ela fez: 

 

 
 

5)  Joana pretende estimar o tempo médio de fabricação de um tapete de sisal, 

como representado abaixo: 

 

 
 

Se ela conseguiu registrar, conforme marcado no tapete, que para cada canto 

triangular retangular ela gasta em média 10 minutos, para cada paralelogramo 

ela gasta 12 minutos e para o arremate final ela gasta 15 minutos, se não 

houver interrupções e se manter o mesmo ritmo, quanto tempo em média 

Joana levará para terminar de confeccionar um tapete como esse? 

 

6) O tapete mostrado na figura a foi confeccionado por uma artesã do distrito de 

Cachoeira do Brumado, em Minas Gerais, Brasil enquanto o tapete b foi 

2 metros 

Relação de tapetes em metros: 

4 tapetes de 1m x 1,5m 

2 tapetes de 1,5m x 2m 

8 tapetes de 0,50m x 0,80m 

Volume total 
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confeccionado pelos indígenas Navajo no sudeste dos Estados Unidos. 

Observe os dois tapetes e escreva um texto comentando sobre as suas 

semelhanças e diferenças. O que você observa sobre as cores e as figuras 

geométricas utilizadas? Quais são outros elementos geométricos que o tapete 

Navajo possui? 
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APÊNDICE VII 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

Esse roteiro do grupo focal é parte integrante da atividade de campo da pesquisa 

de mestrado intitulada: Etnomodelagem: Investigando a Arte da Tapeçaria em uma 

Comunidade Local, que tem por objetivo direcionar e intermediar as discussões entre os 

professores por meio do professor-pesquisador (mediador). 

 

Roteiro 

 

1. Abertura da sala virtual de participação do grupo focal como programado com os 

participantes. 

2. Boas Vindas e Apresentação do Projeto. 

3. Apresentação da dinâmica e pactuação das regras de convivência. 

4. Auto apresentação dos participantes do grupo focal (“quebra gelo”): nome, idade, 

formação acadêmica, tempo de profissão, conteúdo que mais gosta de lecionar e 

o que mais gosta de fazer.  

5. O facilitador inicia as etapas de perguntas: 

✓ Vocês conhecem a Modelagem Matemática, a Etnomatemática e a 

Etnomodelagem? Expliquem suas respostas. 

✓ Vocês já elaboraram alguma atividade matemática relacionada com o 

artesanato local? Em especifico com o tapete de sisal? Explique suas 

respostas. 

✓ O aprendizado e interesse dos alunos pelo ensino que passam tem sido 

satisfatório pra vocês? Expliquem suas respostas. 

✓ Observando os potenciais e possibilidades de utilização da arte em 

tapeçaria local para o ensino e auxilio na aprendizagem de alunos do 7º 

ano do ensino fundamental. Vocês pretendem utilizar estes conhecimentos 

para compor o ensino aprendizado na educação matemática em que 

lecionam?  




