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Resumo 

A Modelagem Matemática e a Etnomatemática são duas tendências relevantes no âmbito da 

Educação Matemática Brasileira e internacional. Há na comunidade de educadores matemáticos 

uma apologia para a articulação entre elas, bem como discursos contrários. Nesse sentido, emergiu 

a pesquisa que foi conduzida sob a interrogação: Que aspectos filosóficos e epistemológicos se 

mostram presentes na Modelagem e na Etnomatemática, do ponto de vista da Educação 

Matemática?2 Essa interrogação foi estabelecida em uma postura fenomenológica com excerto 

hermenêutico, a partir da qual foram estabelecidos os procedimentos de coleta e interpretação dos 

dados referentes ao fenômeno investigado. Revelaram-se aproximações e distanciamentos das 

tendências a partir dos aspectos epistemológicos que sustentam diferentes concepções de 

Modelagem. 

Palavras-chave: Metapesquisa, Fenomenologia, Tendências em Educação Matemática. 

 

 

Abstract 

The Mathematical Modelling and Ethnomathematics are two relevant trends in the Brazilian and 

international mathematics education. There is in the community of mathematics educators an 

apology for the articulation between them, and also against arguments . Accordingly, an research 

has emerged that was conducted under the question: What philosophical and epistemological 

aspects are shown in the Modelling and Ethnomathematics in the context of mathematics 

education? These interrogation set in a position to extract hermeneutic phenomenological, from 

which were established the procedures for collection and interpreting of data relating to the 

investigated phenomenon. Stand out similarities and differences of trends from the 

epistemological aspects that underpin the different approaches to Modelling. 

Keywords: Meta-research, Phenomenology, Trends in Mathematics Education. 
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Sobre a investigação e fenômeno focado 
 

Neste artigo trazemos desvelamentos emergidos da investigação que focou duas 

tendências em Educação Matemática (EM): a Modelagem Matemática (MM) e a 

Etnomatemática. (KLÜBER, 2007). O embate, sobre a possibilidade ou não de articular as 

duas tendências, pode ser visto, por exemplo, nos textos de Scandiuzzi (2002): “Água e 

óleo: Modelagem e Etnomatemática” e de Rosa e Orey (2003): “Vinho e Queijo: 

Etnomatemática e Modelagem”. 

Em um sentido mais amplo do que o apresentado pelos autores, para além da dicotomia 

aparente, fomos impelidos, em um sentido fenomenológico, a interrogar às características 

particulares do fenômeno, as quais puderam ser abordadas como aspectos filosóficos e 

epistemológicos tanto de uma como de outra tendência. Assim, fez sentido perguntar: Que 

aspectos filosóficos e epistemológicos se mostram presentes na Modelagem e na 

Etnomatemática, do ponto de vista da Educação Matemática?
3
 

Essa investigação se mostrou significativa por vários motivos, mas principalmente 

porque permitiu lançar luzes sobre a aproximação ou não destas tendências. Desse modo, 

abriu-se a possibilidade de transcender aspectos tomados como corriqueiros e pré-

estabelecidos na comunidade de Educação Matemática, mais especificamente, no âmbito da 

Modelagem e da Etnomatemática. Em outras palavras, não tomamos os discursos de modo 

rígido, mas buscamos ir além da afirmação e compreender o solo em que ela se situava.  

As concepções de Modelagem estudadas e aqui tomadas como fenômeno são 

defendidas pelos seguintes autores: Bassanezi (2002), Burak (2004), Biembengut (1999), 

Barbosa (2001a e 2001b) e Caldeira (2004a e 2004b). A concepção de Etnomatemática, de 

modo central, se centra
4
 nas obras de D’Ambrósio (1998, 2002, 2004 e 2005a, 2005b) e 

outros autores que subsidiaram a nossa descrição do fenômeno, tais como, D’Amore 

(2003), Scandiuzzi (2004) e Rosa e Orey (2005), principalmente no tocante aspectos 

históricos. Os autores de Modelagem e de Etnomatemática são aqueles que se destacam nas 

respectivas comunidades. 

Em termos metodológicos, os procedimentos assumidos se alinharam com a 

Fenomenologia que se constitui em modo específico de interrogar o fenômeno investigado 

e favorece o estabelecimento de um diálogo com o texto e contexto. Nessa acepção, emerge 

a possibilidade de desvelamento de significados, a luz da interrogação. Assim, as 

discussões aqui tratadas, estão pautadas numa abordagem de pesquisa qualitativa segunda a 

visão fenomenológica com excerto hermenêutico. (BICUDO, 1993, 1999, 2000, 2006). 

Sob essa abordagem, o fenômeno Modelagem Matemática na perspectiva da 

Etnomatemática mostrou-se, em seus invariantes, nas seguintes categorias ou núcleos de 

ideias: 1) Modelos Matemáticos; 2) Concepção de Currículo; 3) Concepção de Realidade; 

4) Concepção de Educação; 5) Concepção de Conhecimento. Ressaltamos que as categorias 

foram construídas mediante a articulação de significados e do intenso processo de leitura e 

releitura a luz da interrogação de pesquisa. Essa é uma das condições do trabalho 
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fenomenológico-hermenêutico, ou seja, não impor categorias a priori sobre o fenômeno, 

mas deixar que ele se manifeste. (BICUDO, 2000). 

A seguir explicitaremos, sucintamente, o papel dos aspectos metodológicos na 

construção de categorias abertas ou núcleos de ideias a posteriori, bem como, o modo pelo 

qual efetuamos o movimento hermenêutico de interpretação sobre elas. 

 
 
Das categorias ou núcleos de ideias 
 

A construção das categorias mencionadas se deu por meio do movimento 

fenomenológico de redução ou epoché (ato de colocar entre parênteses o fenômeno que se 

manifestou). Em suma, efetuamos leituras dos textos significativos de autores de 

Modelagem e Etnomatemática, buscando manter a fidedignidade das ideias dos autores e 

descrever os significados, por meio de uma descrição do lido e percebido, para depois 

chegar propriamente aos núcleos de ideias ou categorias abertas.  

Depois da primeira leitura, foi efetuada uma nova análise, uma segunda redução, na 

qual lançamos um novo olhar, interrogando os significados expressos em linguagem 

descritiva e somente depois da realização deste movimento contínuo e intenso é que as 

interpretações foram redigidas numa hermenêutica do fenômeno (BICUDO, 1993). A 

hermenêutica não é apenas uma análise de discurso que busca compreender o que o autor 

disse e como disse; numa lógica de validação, como se a palavra tivesse objetividade 

suficiente para dizer algo apenas em uma única direção, o que não exclui a possibilidade de 

dizer algo. (BICUDO, 1993, PALMER, 1996 e HERMANN, 2002).  

Palmer (1996, p. 24), esclarece que a origem da palavra hermenêutica “[...] sugere o 

processo de “tornar compreensível”, especialmente enquanto tal processo envolve a 

linguagem, visto ser a linguagem o meio por excelência nesse processo.”. Stein (2004, p. 

48), nesse mesmo contexto, afirma que “a hermenêutica [...] não é nem uma verdade 

empírica, nem uma verdade absoluta – é uma verdade que se estabelece dentro das 

condições humanas do discurso e da linguagem.”. 

As categorias, apesar de não contemplarem quantitativamente a totalidade da produção 

na área, abrem a possibilidade de um olhar sobre a totalidade, uma vez que no movimento 

hermenêutico de interpretação – o contexto, a história, a cultura e inclusive os aspectos 

filosóficos e epistemológicos das tendências estudadas emergiram como que num 

holograma em que a parte traz informações sobre todo.  

Frente ao exposto, ressaltamos que os trabalhos investigados não esgotam e nem 

apresentam como estanques as interpretações, mas abrem novos caminhos e horizontes para 

que se compreenda a Modelagem Matemática estando ou não na perspectiva da 

Etnomatemática. Destacamos, ainda, que mais detalhes em termos metodológicos sobre o 

modo como investigamos podem ser conferidos na dissertação de Klüber (2007). 

As duas seções subsequentes contêm a descrição das categorias e suas respectivas 

interpretações. A primeira subseção se refere aos aspectos que tendem a aproximar a 

Modelagem da Etnomatemática. A segunda se refere aos aspectos que tendem a distanciá-
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las. Esses subeixos temáticos emergiram no decorrer da investigação. Dito de outro modo, 

primeiramente, efetuamos a descrição dos significados essenciais do fenômeno focado, em 

seguida as reduções que conduziram às categorias e, assim, desvelou-se a possibilidade de 

clarear aspectos que as aproximam ou distanciam. Por fim, apresentaremos considerações 

gerais sobre o investigado. 

 
 
A Modelagem na Perspectiva da Etnomatemática 
 

Esclarecemos que tanto este sub-eixo, como o subsequente, emergiram a partir da 

interpretação das categorias: 1) Modelos Matemáticos; 2) Concepção de Currículo; 3) 

Concepção de Realidade; 4) Concepção de Educação; 5) Concepção de Conhecimento. 

Nesse sentido, eles se justificam a partir do movimento compreensão próprio da 

hermenêutica, o que favoreceu a construção da estrutura argumentativa ora apresentada. 

Modelos matemáticos é uma categoria que aparece em todas as perspectivas estudadas 

de Modelagem Matemática
5
, mesmo que em enfoques e prioridades diferenciados. Por 

exemplo, (Barbosa, 2001a) explicita: “[...] sustento que os alunos podem investigar 

matematicamente uma dada situação, sem necessariamente construir um modelo 

matemático.” (p. 36). Burak (1992) defende que na Modelagem o “[...] objetivo é construir 

um paralelo para tentar explicar matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do 

ser humano, ajudando-o a fazer predições e tomar decisões.” (p. 62). Por meio dos trechos 

descritos acima, revela-se que esses autores argumentam acerca da possibilidade ou 

necessidade, mas não da prioridade de tal construção de modelo no processo do ensino de 

Matemática. Esse desvelamento abre um campo interpretativo indicando que essa maneira 

de conceber a Modelagem busca uma contraposição ao modelo clássico de Ciência e de 

construção de Modelo, inclusive assumindo como válidos modelos qualitativos de 

explicação. 

Em uma perspectiva epistemológica mais rígida a construção de modelos deveria ser 

compreendida de forma única. Tal como sugerido por Descartes (1596-1650), no sentido da 

redução de um problema em partes menores e cada vez mais simples, que oportunizassem a 

manipulação de um mínimo de variáveis, evitando, assim, contradições e informações 

indesejáveis para o experimento. Esse entendimento se afina com uma perspectiva 

reducionista, fragmentária, particionada, fora de contexto (MORIN, 2005a; 2005b). 

Já a possibilidade de conceber o modelo de diferentes maneiras tem, mesmo que 

timidamente, características das Ciências Humanas que trabalham com a complexidade dos 

fenômenos e grande número de descrições. A noção de modelo não fica restrita em termos 

de uma representação matemática ideal, mas pode ganhar outras peculiaridades, como um 

simples procedimento a ser seguido, uma tabela representativa, em relação ao objeto 

estudado. 

Esses pressupostos da multiplicidade de fenômenos, de aspectos qualitativos quando 

encontrados nas concepções de Modelagem vão ao encontro dos pressupostos que a 

Etnomatemática tem ao analisar formas particulares de conhecimento e produção de 
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conhecimento em diferentes culturas, comunidades e contextos. Assim, nessas condições 

filosóficas e epistemológicas é possível pensar numa atividade de Modelagem Matemática 

na perspectiva da Etnomatemática, se esta for considerada um programa de pesquisa mais 

abrangente. 

Na Etnomatemática os saberes práticos, que passam a saberes teóricos, constituem-se 

em ‘modelos de explicação’
6
 para fins de transcendência e possibilidade de reutilização em 

práticas vindouras. D’Ambrósio (2007) explica que ao viajarmos para um país de língua 

diferente, estamos fazendo uma “modelagem espontânea”, quando procuramos criar um 

método para lidar com essa situação e transcendê-la “[...] voltando ao método. Ao lidar com 

uma situação ou problema novo, procuramos identificar ali coisas que já encontramos em 

outras situações e problemas. É isso... que se faz numa modelagem ‘espontânea’.”
7
. 

Portanto, é uma característica próxima à construção de Modelos em sentido mais aberto e 

não como construção literal de modelos matemáticos. Portanto, há a possibilidade de 

estruturarmos métodos ad hoc, o que leva a compreendermos que Modelagem Matemática 

na perspectiva da Etnomatemática, não pode ser apenas uma adequação em termos do já 

aprendido, mas uma estratégia constante, em sentido amplo, de reinterpretação do 

fenômeno estudado. 

A concepção de currículo é outra categoria forte que se mostrou nas concepções de 

Modelagem, na qual a busca por um saber contextualizado aparece nessas concepções. Os 

autores explicitam que se torna possível a contextualização dos saberes em uma atividade 

de Modelagem. Burak (2004), por exemplo, diz que o conteúdo matemático deve ser 

trabalhado no contexto do tema. Caldeira (2005) diz que a Modelagem, em contexto 

educacional, permite aos professores e alunos estarem sempre em processo de vir-a-ser e, 

Caldeira (2004a), destaca que “[...] através de construções de modelos, surgem os 

conteúdos matemáticos que ajudarão na compreensão desses fenômenos.” (p. 1). 

Biembengut (1999) enfatiza que a Modelagem é “[...] um caminho para despertar no aluno 

o interesse por tópicos matemáticos que ainda desconhece ao mesmo tempo que aprende a 

arte de modelar, matematicamente.” (p. 36). Barbosa (2001a) afirma: “[...] não compreendo 

as atividades de Modelagem contendo encaminhamentos e fins a priori [...]” (p. 36). 

 Esses trechos nos remetem a dois aspectos principais acerca do currículo: a 

contextualização e a ruptura com a linearidade do currículo. Além de que a afirmação de 

Barbosa (2001a) se aproxima bastante do que D'Ambrósio (2007) diz sobre a Modelagem 

espontânea, em termos de procedimentos adotados para resolver problemas. 

A contextualização também aproxima a MM da Etnomatemática que procura a 

contextualização do saber em diferentes culturas, quando D’Ambrósio (2002) enfatiza que 

“[...] o essencial da etnomatemática é incorporar a matemática do momento cultural, 

contextualizada [...]” (p. 44) e “A matemática começa a se organizar como um instrumento 

de análise das condições do céu e das necessidades do cotidiano” (ibid, p 35). 

A contextualização do saber pode ser entendida a partir do reconhecimento das 

atividades cotidianas dos sujeitos. A cotidianidade
8
 do sujeito não pode ser desconsiderada 

nem na Modelagem nem na Etnomatemática, pois tanto a contextualização como a 

cotidianidade são aspectos que atribuem significado aos saberes e fazeres dos indivíduos 
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em uma determinada comunidade. É nesse sentido que Barbosa
9
 propõe um convite aos 

alunos. Caso eles aceitem, os saberes produzidos nas atividades de Modelagem estarão em 

consonância com as atividades cotidianas dos sujeitos. Pelo fato de todas as concepções de 

Modelagem Matemática, aqui estudadas, poderem se desenvolver a partir de temas ou 

problemas oriundos de contextos diferentes, sempre há uma relação com o cotidiano e com 

o contexto. Entretanto, essa relação, algumas vezes, pode ser frágil em função das 

concepções de conhecimento, de ensino e de aprendizagem que são assumidas por aqueles 

que conduzem ou propõem as atividades. 

A qualidade do relacionamento com o contexto e com as atividades cotidianas tem a 

ver com os pressupostos epistemológicos de cada proposta de Modelagem e da 

Etnomatemática. Interpretamos que esse relacionamento com o cotidiano, com os saberes 

que os alunos e os sujeitos investigados de uma pesquisa têm, só é possível nas duas 

tendências, porque no âmbito das Ciências Sociais há com o senso comum “[...] uma 

relação muito complexa e ambígua.” (SANTOS, 1989, p. 37). Senso comum que, na 

epistemologia das Ciências da Natureza era renegado e deixado de lado, e que, no âmbito 

das Ciências Sociais e Humanas, recupera o seu lugar juntamente com a subjetividade e a 

intersubjetividade, portanto, encontra ressonância no lócus da Educação Matemática 

enquanto Ciência Social e Humana. 

Se a concepção de Modelagem apenas tomar os problemas diretamente da realidade 

para modelá-los simplesmente em termos de um modelo matemático como concebido na 

Ciência Moderna, a contextualização ficará restrita e a relação com o cotidiano será apenas 

inicial ou artificial. Assim interpretamos porque, nessa perspectiva, o fenômeno é tomado 

como natural – como uma cópia literal da realidade. Se a concepção de Modelagem 

favorecer a permanência no ambiente de pesquisa, com o contexto, com a origem da 

atividade, como ocorre com a proposta de Burak, Caldeira e Barbosa, que se fundamentam 

em procedimentos etnográficos e sociocríticos, respectivamente, o contexto é tomado muito 

próximo daquele defendido na visão da Etnomatemática, ou seja, abre-se ao plural, à 

diversidade, às diferentes racionalidades.  

Para Morin (2006), contextualizar é unir a parte ao todo e o todo à parte, sem que se 

perca a referência do texto que deu origem às atividades. A contextualização é um 

movimento, que não pode ser compartimentado, depois somado, como no pensamento 

cartesiano. É holográfica, ou seja, a parte que se estuda possui um sentido de totalidade da 

informação. 

Em relação ao contexto, recorremos a Santos (1989, 2005 e 2006), que fala de duas 

rupturas epistemológicas. A primeira seria a superação daquilo que é produzido no senso 

comum por meio do saber científico. A segunda seria a superação daquilo que foi 

produzido na primeira ruptura. Dessa maneira, permite que a relação entre o conhecimento 

produzido na esfera científica se relacione de maneira solidária com o senso comum, este, 

considerado pelo autor, o mais importante de todos os conhecimentos, por que no fim do 

processo, mesmo os conhecimentos científicos passam a ser senso comum. 

O conhecimento científico, produzido separadamente do senso comum, torna-se 

perigoso e unilateral sem a preocupação com a totalidade das relações que a sociedade, a 
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economia, a religião e outras formas de saber estabelecem e permitem uma vida mais 

humana. Santos (1989) complementa, enfatizando que essa ruptura é possível sob o estatuto 

das Ciências Sociais. Nessas condições apresentadas por Edgar Morin (2006) e Santos 

(1989) é que entendemos que a Modelagem e a Etnomatemática estão nessa direção, visto 

que quando suas principais bases filosóficas e epistemológicas são das Ciências Sociais e 

Humanas, elas podem propiciar essas duas rupturas. 

Romper com a linearidade do currículo se constitui em mais um ponto de proximidade 

entre as duas tendências, principalmente pela solicitação de uma postura epistemológica 

que não é impositiva, mas dialógica. Não possui, de antemão, fins rígidos e exclusivamente 

pautados na transmissão de conteúdos elegidos pela escola. Um exemplo é a necessidade de 

ensinar um conteúdo qualquer numa determinada série ou em um momento específico pré-

determinado, o que, sem dúvida, não descarta estudos sobre a maturação psicológica e 

biológica dos sujeitos, bem como deve comtemplar aspectos sociais envolvidos. Na 

Modelagem os problemas determinam os conteúdos e, na Etnomatemática, as necessidades 

do cotidiano precisam ser resolvidas para garantir a continuidade e a melhoria da situação 

de uma comunidade, fazendo surgir conteúdos (artefatos e mentefatos). 

A concepção de conhecimento é uma categoria que se apresentou de várias formas. As 

concepções de Modelagem estabelecem um diálogo com outras áreas do conhecimento 

além da Matemática, semelhantemente à Etnomatemática. Isso aparece, na seguinte 

passagem: “Temos que lidar com a urgente tarefa de introduzir dimensões socioculturais e 

éticas dentro da Educação Científica” (D’AMBRÓSIO, 1998, p. 59), o que se constitui em 

um ponto de aproximação das duas tendências. Em todas as perspectivas de Modelagem, 

salvaguardadas as suas particularidades quanto à forma de encaminhamentos, de concepção 

de Matemática e de realidade, existe certa intersecção com outras áreas do conhecimento. 

De modo mais incisivo, afirmamos que a Modelagem só pode ser modelagem se assumir o 

seu caráter interdisciplinar, que a constitui. 

Como exemplos de intersecção têm-se: a utilização da Modelagem em um curso de 

engenharia por Bassanezi (2002); a exigência de conhecer sobre o tema que a princípio 

nada tem a ver com a Matemática, segundo Burak (2004), e, abordar assuntos que desse 

tema venham a surgir, os quais exijam saberes de outras disciplinas; o estudo de 

fenômenos de diferentes áreas como a biologia, a engenharia florestal e outras, conforme 

Biembengut (1999); a análise crítica de uma situação política conforme explicitado por 

(Barbosa, 2003); e a mesma situação (política) ocorrida no exemplo de Caldeira (2004a) 

são indicativos da possibilidade do diálogo com outras áreas do conhecimento e outras 

esferas da vida humana. A Etnomatemática também procura esse diálogo, em um sentido 

transdisciplinar, para além da fragmentação das disciplinas. D’Ambrósio (2004) afirma que 

“A transdisciplinaridade é um enfoque holístico ao conhecimento que se apoia na 

recuperação das várias dimensões do ser humano para a compreensão do mundo na sua 

integralidade.” (p. 19). 

A influência de outras epistemologias, principalmente aquelas advindas das Ciências 

Humanas e de outras teorias como a Psicologia Cognitivista, como a Aprendizagem 

Significativa, Sociointeracionista e Psicogenética e da Antropologia (Burak), a Educação 
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Matemática Crítica (Barbosa e Caldeira), é mais um aspecto de aproximação entre as duas 

tendências, visto que na Etnomatemática, efetua-se uma crítica à epistemologia vigente: “A 

Crítica que faço à epistemologia é o fato de ela focalizar o conhecimento já estabelecido, de 

acordo com os paradigmas aceitos no tempo e no momento” (p. 37). E oferece um outro 

enfoque constituído por três momentos: 1) Como passar das observações e práticas ad hoc 

para a experimentação e método? 2) Como passar de experimentação e método para a 

reflexão e abstração? 3) Como se procede para invenções e teorias? Tais epistemologias 

solicitadas, em algumas concepções de MM e pela Etnomatemática, causam certa ruptura 

com as premissas positivistas de neutralidade, de método rigoroso através da 

experimentação, da mensuração e da objetividade matemática, podendo ‘devolver’ o ato 

cognoscente ao sujeito, ao que concerne à superação da dualidade artificial entre sujeito-

objeto. Em outras palavras, a concepção de conhecimento afeta diretamente a compreensão 

de objeto de conhecimento, como dado ou construído. (BICUDO, 2006). 

Nas análises efetuadas Biembengut e Bassanezi não apresentam concepção de ensino 

ou de aprendizagem explícita, diferentemente de Burak, Barbosa e Caldeira. Assim, as 

concepções destes podem romper com aquelas posições de cunho positivista, voltando-se 

para aspectos qualitativos, como a multiplicidade de respostas, as expectativas e valores dos 

sujeitos (axiologia). Apesar de o trabalho, dos primeiros autores, apresentar algumas 

mudanças, ainda é perceptível a permanência de um quadro teórico de manutenção das 

características da Modelagem na perspectiva da Ciências Exatas e Naturais. As 

características das Ciências Sociais ficam mais latentes nas concepções dos outros autores.  

Santos (1989) ao apresentar as características dessas ciências, enfatiza a predominância 

destas sobre as Ciências Naturais. ‘Todas as Ciências são Sociais’, já que não pode haver 

nenhuma produção intelectual ou cultural sem a intervenção humana e sem a relação com 

os seus pares. Portanto, há a precedência dos aspectos qualitativos sobre os aspectos 

quantitativos, conduzindo-nos a afirmar que, sobre este aspecto, também há a aproximação 

entre as duas tendências. 

Em um sentido muito próximo a essa visão, Morin (2005a) enfatiza que “[...] a ciência 

está no âmago da sociedade e, embora bastante distinta dessa sociedade, é inseparável dela 

isso significa que todas as ciências, incluindo as físicas e biológicas, são sociais.” (p. 20, 

grifos do autor). Essas afirmações nos levam a considerar que toda a produção da 

Matemática, da Modelagem e da Etnomatemática são constituídas socialmente, levando em 

conta a própria Educação Matemática, que nas palavras de Miguel et al (2004) é uma 

prática social. 

Diferentemente, quando a epistemologia é de cunho positivista ou das Ciências Exatas, 

a Matemática é considerada como a rainha das ciências, os métodos, as contradições, as 

multiplicidades não aparecem em virtude da crença da predominância nos aspectos 

quantitativos. Porém, quando o olhar é de uma epistemologia aberta, que permite a 

consideração de aspectos qualitativos, como valores, multiplicidade de respostas e o objeto 

influenciando os métodos a serem seguidos, existem muitas diferenças, na forma de 

relacionar a Modelagem Matemática com a Etnomatemática. 

Ambas as propostas também se propõem a abordar a realidade o que, enquanto 
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categoria é denominada de concepção de realidade. Embora se proponham a desenvolver 

atividades provenientes da realidade, apenas dois autores procuram esclarecer a sua 

concepção: Barbosa e Caldeira. Também é possível efetuar a análise da concepção de 

realidade, interpretando os esquemas propostos por Burak (1987), no início de seu trabalho. 

Barbosa (2001b), inferindo que a “Modelagem é um ambiente de aprendizagem no 

qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 

situações oriundas de outras áreas da realidade.” (p. 6, grifos do autor). Caldeira 

explicitando que a Modelagem permite reconhecer o processo dinâmico da realidade. O que 

se pode interpretar dessas duas afirmações, começando pela de Barbosa, é que a realidade 

seria um todo que possui áreas (compartimentos). Em nosso entender, essa concepção de 

realidade seria dada a priori, ‘dentro’ dela estariam as demais realidades mesmo sendo um 

todo e se desenvolvendo em processos, é como se estivesse em um sistema fechado, 

existente em si mesma.  

O autor ainda diz que não devem ser consideradas, prioritariamente, realidades 

artificiais, criadas para se ensinar matemática. Concordamos com a questão da 

‘artificialidade’, mas não com a da criação, pois em consonância com Bicudo (1999), 

entendemos que tanto o conhecimento quanto a realidade são construídos do ponto de vista 

do sujeito. Essa interpretação aponta para a necessidade de maiores esclarecimentos sobre 

tal aspecto filosófico da concepção de realidade nas atividades de Modelagem.  

No caso da concepção de Caldeira, o fato de a realidade ser considerada dinâmica, 

também, não esclarece se ela é entendida como dada ou não, uma vez que em um sistema 

fechado, o processo pode ser dinâmico, mas já estabelecido em normas e regras rígidas, 

visto que a dinamicidade não representa, necessariamente, uma construção e sim um 

movimento.  

A concepção de realidade não fica explícita na concepção de Burak, uma vez que esse 

tema só está presente em sua dissertação de 1987 e não é abordado em trabalhos 

posteriores. Assim, a interpretação do esquema contido em sua dissertação se encaminha 

para a mesma direção da concepção de Barbosa e Caldeira e o mesmo ocorre ao 

analisarmos os esquemas apresentados por Bassanezi e Biembengut. Essas visões se 

alinham com a explicitação de Maturana et al (1997), que afirma existir, no pensamento 

ocidental, o entendimento de que a realidade e o real são compostos por um domínio de 

entidades que existem independentemente dos sujeitos e do observador.  

Nesse sentido, emerge a necessidade de um esclarecimento e aprofundamento nas 

questões concernentes à realidade nas atividades de Modelagem. Nessas concepções de 

Modelagem já se percebe uma diferença significativa das concepções de Bassanezi e 

Biembengut, as quais serão explicitadas na próxima seção, pois ficaram próximas quanto à 

categorização elaborada. 

Mesmo não tendo o esclarecimento por parte de todos os autores acerca do significado 

de realidade e até mesmo divergências quanto esse significado, destaca-se que há um 

esforço para que se estabeleça essa relação. A Etnomatemática, por sua vez, concebe a 

realidade como dinâmica a partir do ciclo: ...realidade – indivíduo – ação – realidade.... 

(D’AMBRÓSIO, 1998). As suas atividades são encaminhadas com base na proposta de 
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ação para a transformação da realidade através de mentefatos (abstração) e artefatos 

(objetos). Dessa forma, permitem aos seres humanos modificar o seu ambiente e as suas 

práticas, sendo estas modificadas pelo ambiente em processo constante. Indo mais além, 

D’Ambrósio (1998) considera a realidade “[...] como o ambiental, que compreende o 

natural e o artificial, intelectual e emocional, psíquico e cognitivo, que é a realidade de 

idéias abstratas e mais íntimas.” (p. 62). A concepção de realidade, aqui presente, concorre 

para a ideia de construção da realidade de acordo com as necessidades dos sujeitos e da 

comunidade em que estão inseridos. Ficando, portanto, explícita a tentativa de ruptura com 

a ideia dominante do pensamento ocidental, que teria a realidade como um conjunto de 

entidades independentes. A concepção de realidade se constitui, para nós, no aspecto 

filosófico que mais afasta a Modelagem da Etnomatemática, ainda que esta última também 

possa se afinar com concepções empiristas. 

A concepção de educação, para autores como Barbosa, Burak e Caldeira, permite que 

os participantes, de uma atividade de Modelagem, possam valer-se de vários procedimentos 

não estruturados, de acordo com o tema ou problema a ser estudado, constituindo-se em 

mais um ponto de concordância da Modelagem com a Etnomatemática. Ao invés de 

encaminhamentos estabelecidos a priori faz-se o caminho inverso, busca-se estabelecer um 

diálogo entre professor e aluno, recorrendo ao que é do interesse deste último. Vale 

ressaltar que partir de um convite ou do interesse é um procedimento a priori o que pode 

ser visto em Klüber (2012). 

Conforme a concepção de Modelagem o primeiro procedimento, que se constitui em 

princípio (Burak, 2004), é ir ao encontro do interesse do grupo, da comunidade. Atitude 

análoga é sugerida e reclamada pela Etnomatemática, justamente por ter recebido 

influências de teorias sociais, antropológicas, historicistas e psico-cognitivas. Segundo 

Santos (1989 e 2005), no novo paradigma das Ciências Sociais, surge a necessidade de 

resgatar o diálogo com os discursos tidos como vulgares; aqueles que são concernentes ao 

senso comum. Nesse aspecto, revela-se a influência dessas teorias nos aspectos pedagógicos 

e educacionais. 

A incorporação do ato investigativo, tomado como necessário para a formação dos 

indivíduos, é solicitada em todas as concepções de Modelagem: Burak (1998 e 2004), por 

meio da pesquisa exploratória; Barbosa (2001b) ao afirmar que a “Indagação e investigação 

são tidas como indissociáveis, pois uma só ocorre na mesma medida que a outra.” (p. 7). 

Caldeira (2004b) ao defender que “Os alunos serão os pesquisadores matemáticos, eles 

buscarão os problemas para pesquisarem, e estes poderão vir de situações reais (de fato, os 

problemas devem vir dessas situações).” (p. 3). 

O ato investigativo é uma premissa nas atividades de Etnomatemática que é um 

programa de busca constante e pretende dar conta da multiplicidade dos saberes e fazeres 

humanos, justamente por estar subsidiada pela transdisciplinaridade. Entende-se que essa 

atitude investigativa, presente nas duas tendências, enquanto situadas na EM na perspectiva 

das Ciências Humanas e Sociais, tem em ambas, as mesmas raízes históricas, culturais e 

científicas contrárias ao chamado paradigma da Ciência Moderna, o qual, Santos (1989) diz 

estar sem sustentação, ainda que também se alinhem a ele numa perspectiva de ciência 
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como resposta mais consistente aos problemas humanos. Pois, de acordo com Kilpatrick 

(1996), a Educação Matemática busca desvincular-se das influências positivistas que de 

início a estiveram fundamentando.  

Explicitando melhor, significa dizer que na Ciência Moderna a investigação era 

reservada aos grandes intelectuais, que dominavam procedimentos matemáticos. A relação 

sujeito e objeto era negada, pressupondo uma ‘ ausência’ do sujeito cognoscente do objeto 

cognoscitivo. Na Educação Matemática, considerada na perspectiva das Ciências Humanas 

e Sociais, a relação entre o sujeito e o objeto pode retomar o seu lugar para além dessa 

dicotomia pregada pela Ciência Moderna. 

A postura crítica dos sujeitos de aprendizagem é comum nas cinco concepções de 

Modelagem estudadas, porém a componente crítica e os modos de abordá-la são diferentes. 

Entretanto, todas preconizam que o processo de modelagem favorece a criticidade dos 

alunos. Na Etnomatemática também há a necessidade dessa formação crítica para o 

enfrentamento das situações do cotidiano. Principalmente por seu caráter político, o qual 

D’Ambrósio (2002), diz ser a mais importante dimensão da Etnomatemática. 

No decorrer dessas páginas, os pontos destacados são aqueles que, em nossa 

compreensão e interpretação, podem auxiliar o desenvolvimento de uma Modelagem 

Matemática na Perspectiva da Etnomatemática. Tais aproximações são frutos das 

influências recebidas do paradigma emergente das Ciências Sociais que superam os 

pressupostos das Naturais, conforme já discutimos. 

Nesse sentido, é plausível admitir que nesses aspectos filosóficos e epistemológicos da 

MM e da Etnomatemática, há a possibilidade de uma reconciliação ontológica entre o 

homem e a natureza; entre o sujeito e o objeto; entre o universal e o particular; entre o 

mental e o material; entre o valor e o fato; entre o privado e o público, para que sejam 

superadas as dicotomias ensejadas pela concepção instrumentalista e mecanicista da 

Ciência Moderna, em alusão ao que afirma Santos (1989). 

Explicitadas as interpretações sobre os aspectos das categorias que aproximam as 

tendências, passamos à sua intepretação no tocante aos aspectos que as distanciam. 

 
 
A Modelagem distante da perspectiva da Etnomatemática 
 

A categoria Modelos Matemáticos, como já dito anteriormente, é diferente na visão dos 

autores. Consideramos que essa diferença pode ocasionar o distanciamento entre as duas 

tendências, quando, em alguns casos, como Bassanezi (2002) e Biembengut (1999), que 

exigem a construção de um Modelo Matemático no processo de Modelagem e 

principalmente mantém as características iniciais da Modelagem enquanto método de 

pesquisa. O primeiro autor diz que a Modelagem é a “[...] arte de transformar problemas da 

realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real.” (p.16). O segundo afirma que ela é “[...] o processo que envolve 

a obtenção de um modelo.” (p. 20). 

Essa forma de conceber o Modelo Matemático tem a ver com a concepção de 
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conhecimento assumida pelos autores. Bassanezi (2002) acredita que na Modelagem segue-

se o processo da Ciência que foi criado por Descartes. Biembengut diz que “Criar o 

fundamento perene da mecânica do céu e reuni-lo em indivisível unidade com a mecânica 

da terra, foi a grande obra de Newton. Essa afirmação revela que o método de trabalho se 

aproxima do que chamamos de Modelagem Matemática.” (BIEMBENGUT, 1990, p. 15, 

grifos da autora). Nesses termos apresentados, identificamos um distanciamento da 

Modelagem em relação à Etnomatemática, caso a concepção de Modelo adotada seja essa.  

A Etnomatemática não rejeita a Matemática considerada acadêmica, entretanto, no que 

concerne à concepção de conhecimento, a Etnomatemática busca desvincular-se do 

eurocentrismo presente nas formas de conceber os objetivos, conteúdos e métodos. E essa 

maneira de fazer Modelagem se orienta por essa visão eurocêntrica. A Etnomatemática 

também possui um caráter holístico, o que, em nossa compreensão, é oposto ao caráter 

reducionista solicitado nessas duas visões de conhecimento que se destacaram. Nessas 

visões de Modelagem, a Matemática é entendida como a linguagem única e universal da 

Ciência, reforçando uma das premissas da Ciência Moderna. 

Ao analisar os esquemas e as etapas apresentadas por Bassanezi (2002) e Biembengut 

(1990, 1997 e 1999), emerge o caráter reducionista que fica mais evidente nos seguintes 

trechos: “Enquanto que a escolha de um tema de uma pesquisa pode ser uma proposta 

abrangente, a formulação de um problema é mais específica e indica exatamente o que se 

pretende resolver.” (BASSANEZI, 2002, p, 28), além de priorizar o levantamento de 

hipóteses e a restrição e isolamento de variáveis. Da mesma forma, Biembengut (1999), 

afirma, semelhantemente a Bassanezi (2002), os mesmos procedimentos para se fazer 

Modelagem. Há, nesse sentido, uma tendência em compreender a Modelagem Matemática, 

em âmbito educacional, como um processo que leva a obtenção de um modelo. 

Entendemos que, dessa maneira, ocorre a transposição quase que literal de um método já 

estabelecido, como um padrão que já está pronto e apenas é transferido para o âmbito 

educacional. Nesse caso, mudando o foco do modelo para o seu processo de construção, 

porém, o processo pode ser sempre o mesmo, o que também é reducionista (MEDEIROS, 

2005). 

Todas as concepções de Modelagem aqui estudadas buscam estabelecer um diálogo 

com outras áreas do conhecimento. Mesmo assim, há um distanciamento conforme a 

concepção de Modelagem. Pois, na maioria dos casos, as aproximações são apenas 

interdisciplinares ou multidisciplinares. A interdisciplinaridade consiste em cada disciplina 

trabalhar especificamente as suas competências em projetos maiores, em que as disciplinas 

se inter-relacionam de forma mútua, a partir de uma intersubjetividade. A pluri ou 

multidisciplinaridade que consistem, basicamente, na justaposição de conteúdos ou a 

junção deles em uma mesma disciplina (FAZENDA, 1993). 

Consideramos que essas visões tencionam e favorecem um distanciamento para com a 

Etnomatemática, porque esta solicita que o diálogo com outras áreas do conhecimento seja 

também transdisciplinar, que atenda às necessidades de continuidade da espécie humana e 

do próprio ambiente. Assim, o trabalho com as disciplinas deve levar à compreensão de 

questões mais amplas, como a política, o ecossistema, enfim, outras que superem a visão 
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multi, pluri e interdisciplinar. 

Essa distância em termos das disciplinaridades
10

 pode estar relacionada às heranças 

positivistas e extremamente racionalistas da Educação (Matemática) em suas origens, as 

quais, certamente, influenciaram as concepções de Modelagem Matemática. E, também, ao 

próprio momento vivido que atualmente reclama por saberes que transcendam ao 

conhecimento isolado de conteúdos. 

Mesmo Bassanezi (2002), enfatizando que a “modelagem também se encaixa no 

Programa Etnomatemática [...] atuando, desta forma, como uma metodologia mais 

adequada às diversas realidades sócio-culturais.” (idem, p. 37), enquanto um argumento de 

alternativa epistemológica, não é tão simples essa aproximação, pois, conforme nossa 

compreensão, há inúmeras divergências ao que concerne à concepção de Conhecimento, 

Realidade e Educação. E estas articuladas ao programa Etnomatemática, o 

descaracterizaram. 

 Quanto à concepção de conhecimento, vale destacar que a flexibilidade do 

conhecimento e das formas de conhecer fica prejudicada quando a concepção de 

Modelagem apenas aplica os conteúdos já sabidos pelos educandos ou tem a intenção de 

aplicação da Matemática como caráter mais forte, intenção que pode ser percebida nos 

cinco argumentos apresentados por Bassanezi (2002): 1) argumento formativo; 2) 

argumento de competência crítica; 3) argumento de utilidade; 4) argumento intrínseco e 5) 

argumento de aprendizagem. Ou, ainda, quando o professor para chegar à construção de um 

modelo, usa a Modelagem apenas para reforçar os conteúdos já ensinados. Nessa 

perspectiva, há um distanciamento da Etnomatemática que, segundo D’Ambrósio (1986), 

procura uma forma solidária de relacionar objetivos, conteúdos e métodos, sem a 

necessidade da avaliação em termos explícitos, pois ela é inerente às três dimensões 

anteriores envolvidas no desenvolvimento curricular. Mais uma vez é perceptível a 

influência das concepções de conhecimento na concepção de educação assumida. O fato 

de, principalmente, Bassanezi e Biembengut não apresentarem explicitamente uma 

determinada concepção de educação para o desenvolvimento da Modelagem faz com que 

recaiam sobre a questão do método. Dito de outro modo, a Modelagem, tal qual é 

concebida, neste caso, como método de pesquisa científica, determina a forma de estudo 

conforme a orientação epistemológica das Ciências Naturais. 

Essa última interpretação nos remete para a concepção de currículo. As concepções de 

Modelagem procuram romper com a linearidade currículo. Porém, as concepções de 

conhecimento e de Educação, que estão subjacentes à concepção de MM de Bassanezi e de 

Biembengut, vão parcialmente contrárias à concepção de currículo apresentada por 

D’Ambrósio, visto que ele retira a componente avaliação. Nessas duas formas de conceber 

a Modelagem a avaliação é dada pela validação de um modelo matemático, que se torna o 

principal objetivo dessas concepções. Entretanto, a fragilidade explicitada nessas 

concepções constitui-se em força propulsora para as demais perspectivas apresentadas. 

Desde o exposto, tem-se a possibilidade de esses temas serem focados em pesquisas 

específicas que lancem luzes sobre essas tendências. 

Abrindo, ainda mais a interpretação da categoria Modelos Matemáticos, esclarecemos 



 
Um metacompreensão da modelagem e da etnomatemática na Educação Matemática 

 

 
273 

que se o modelo é assumido em termos matemáticos tradicionais e torna-se exigência, 

como já explicitamos no diálogo com Morin (2006) e Santos (1989), é porque carrega em 

seu bojo características das Ciências Naturais. Assim, se alinha com critérios 

epistemológicos como a utilização de hipóteses simplificadoras, redução do problema em 

problemas menores, afastamento da realidade estudada, separando o “mundo da 

Matemática” do “mundo real”, sem o devido aprofundamento destes significados. Essa 

concepção de conhecimento, próxima à cartesiana, pode ser evidenciada nessas duas 

proposições de Modelagem, a partir dos escritos dos próprios autores, apresentados no 

início desta subseção. Também pode, de certa maneira, ser identificada nas demais 

concepções estudadas, só que com menos intensidade.  

O desafio está em desenvolver a atividade tendo como referência o contexto inicial, 

durante todo o processo. Para tanto se impõe a necessidade de buscar formas de abordar o 

conteúdo matemático no âmbito da própria atividade de Modelagem, permitindo a 

superação de um hiato entre a escolha do tema e todo o processo de construção de um 

modelo que envolve sujeitos da aprendizagem e distintos contextos etno-sócio-culturais. 

Diante do interpretado, consideramos pertinente recorrer a Machado (2005) que 

esclarece que o modelo matemático, conforme as visões do Círculo de Viena e de Lévi-

Strauss, respectivamente, carregam a epistemologia da Matemática, sendo que este modelo 

pode ser construído de duas maneiras. Em uma acepção “[...] é o empírico que é o modelo 

para a teoria, enquanto na outra acepção é a teoria que é o modelo para um domínio 

empírico.” (p. 77, grifos do autor). Segundo o autor “[...] aí está o fundamento da 

Matemática com finalidade de controle.” (idem, p. 78).  

O Movimento denominado Matemática Moderna de algum modo se vincula e se 

expressa nesta última concepção da construção de modelos e está na mesma referencia 

daquelas que são apresentadas por Bassanezi e Biembengut. Revuz (1980) explica que as 

etapas a serem seguidas em um programa embasado na ‘Nova Matemática’, eram as 

seguintes: 1) a matematização de situações habituais e 2) a construção de modelos 

matemáticos. A intenção principal era a aquisição de conhecimentos matemáticos para 

posterior matematização. Nela a epistemologia diretora é a da Matemática, considerada 

como Rainha das Ciências. É entendida a partir de conceitos simples e claros, oriundos das 

estruturas matemáticas, como funções, anéis, grupos e outros. 

Decorrente de tal epistemologia emergem implicações nos métodos utilizados para o 

desenvolvimento de investigações e práticas educativas, levando-se em consideração os 

aspectos qualitativos e quantitativos que são abordados na categoria denominada concepção 

de educação. A diferenciação dos aspectos quantitativos dos qualitativos do ponto de vista 

metodológico possui estreita ligação com a concepção de conhecimento adotada. Esta 

orienta o processo metodológico a ser seguido em investigações e em práticas 

Educacionais.  

Nas atividades de Etnomatemática, os procedimentos informais (não estruturados) são 

predominantes, num determinado momento, sobre os aspectos formais (estruturados). Nas 

concepções de Modelagem que se aproximam do âmbito da Ciência Moderna, ocorre o 

contrário, há uma ênfase mais acentuada de procedimentos formais, matematizáveis em 
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relação ao processo Educacional, caracterizando um afastamento entre essas tendências. 

A concepção de realidade que emergiu em nossas interpretações, principalmente nas 

concepções de Bassanezi, Biembengut e também de Burak no início de seu trabalho, é 

similar àquela que esteve presente como projeto da Ciência Moderna: o domínio sobre a 

realidade a partir de processos matemáticos sobre a natureza (BUZZI, 1997). Essa 

característica é uma marca do período iluminista e posteriormente em uma versão mais 

sofisticada reaparece durante o projeto de industrialização. Há nessa concepção de 

realidade uma premissa de separação entre o ‘mundo real’ e o ‘mundo matemático’. 

Separação que não é apenas elucidativa, e não emerge como uma distinção, mas sim como 

uma dicotômica, uma separação ontológica. 

No caso de Bassanezi (2002), a passagem mais forte que evidencia tal aspecto é a 

seguinte: “[...] transformar problemas da realidade em problema matemáticos [...]” (p. 16). 

No caso de Biembengut (1999) “A matemática e a realidade são dois conjuntos disjuntos e 

a modelagem é um meio para fazê-las interagir.” (p. 20). E no esquema apresentado por 

Burak (1987) em sua dissertação, no qual do mundo-vida se passa ao mundo matemático. 

Tais passagens mostram uma separação entre o mundo-vida e o mundo matemático. Temos 

o entendimento de que este último faz parte do mundo-vida. Isso porque, em uma 

perspectiva fenomenológica, a apresentação dos objetos de conhecimento não está além de 

sua manifestação, no mundo-horizonte do sujeito que percebe. O problema não está nessa 

transformação, mas como isso pode se dar em termos cognitivos, psicológicos, 

epistemológicos e filosóficos com desdobramentos em práticas de Modelagem. No tocante 

à dimensão cognitiva, D’Ambrósio (2002) a destaca como uma das dimensões da 

Etnomatemática, e ao tomar essa transformação como processo natural sem reflexões de 

fundo, esta dimensão fica mutilada. 

Essa separação tende a distanciar a MM da Etnomatemática, que procura a 

compreensão, o diálogo, a ruptura com uma concepção de realidade estática e a 

fraternidade entre os seres humanos e seu ambiente e não o domínio. Enfim, a 

Etnomatemática tem o propósito de atender às necessidades existenciais e não dominar e 

manipular a realidade em termos matemáticos. O poder de mensuração da realidade, que 

aparece nessas concepções de conhecimento e na construção de modelos, principalmente de 

Bassanezi e Biembengut, é a pedra angular da Ciência Moderna. 

 
 
Síntese e compreensão 

 
Ao perseguirmos a interrogação: que aspectos filosóficos e epistemológicos se mostram 

presentes na Modelagem e na Etnomatemática, do ponto de vista da Educação 

Matemática? os aspectos se manifestaram nas cinco categorias apresentadas, descritas e 

interpretadas. E partir delas tivemos condições de apresentar aspectos que distanciam e 

aproximam a Modelagem da Etnomatemática no contexto da Etnomatemática. Estes são de 

suma importância para a comunidade de pesquisa e também para aqueles que tenham 

interesse em coadunar as duas tendências. 
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Por fim, as interpretações a que chegamos, de certo modo, convergem para aquelas 

apontadas por Anastácio (1990) acerca da Modelagem, quando afirma que os autores têm 

diferentes visões de mundo e que, na maioria das vezes, não consideram que a Matemática 

seja integrante do mundo-vida ou não compreendem o mundo-vida do modo como aparece 

em correntes fenomenológicas. Em certo sentido, isso não revela mais que a imersão na 

cultura dominante de nossa época. Ela revela que as concepções se manifestam inseridas 

numa espacialidade e temporalidade que se nutrem de concepções que, por vezes, são 

consideradas como superadas. 
 

 

Notas 

 
1 Para fins textuais utilizaremos, em geral, apenas o termo Modelagem para nos reportarmos à Modelagem Matemática 

na Educação Matemática. 
2 Para destacarmos um sentido que consideramos mais amplo, escreveremos algumas frases ou palavras em itálico, 

denotando a sua importância na expressão do nosso pensamento, como é o caso da interrogação e das categorias 

estabelecidas.  
3 Para destacarmos um sentido que consideramos mais amplo, escreveremos algumas frases ou palavras em itálico, 

denotando a sua importância na expressão do nosso pensamento, como é o caso da interrogação e das categorias 

estabelecidas.  
4 A escolha por focar de modo central a perspectiva de Etnomatemática de D’Ambrósio se deu em virtude de este autor 

ser considerado a referência nacional mais importante no assunto. Além disso, no contexto da pesquisa desenvolvida, 

embates sobre diferentes perspectivas de Etnomatemática ainda não tinham emergido, porém, o contrário já ocorria no 

contexto da Modelagem Matemática na Educação Matemática. Há que se considerar também que a perspectiva de 

D’Ambrósio foi tomada como dada e não como teoria diretriz. Em outras palavras, no momento da pesquisa esses 

foram os dados elegidos. 
5 Os autores brasileiros estudados nesse trabalho foram: Barbosa, Bassanezi, Burak, Biembengut e Caldeira, por 

representarem os principais autores que influenciam práticas de Modelagem Matemática em eventos. Outros autores 

aparecem no cenário, mas não de forma tão acentuada e regular como esses autores em termos de peso teórico e em 

práticas de Modelagem (KLÜBER, 2009). 
6 Modelos que nem sempre são matemáticos, tem características qualitativas. 
7 Chat realizado no Centro Virtual de Modelagem – CVM, em 11/04/2007. 
8 Entendemos por cotidianidade, as práticas cotidianas dos sujeitos em seus contextos específicos. 
9 Em vários momentos apenas citamos o nome do autor sem a referência do ano, porque a sua concepção é analisada e 

interpretada para além da referência. O seu nome é modo pelo qual podemos discutir os aspectos filosóficos e 

epistemológicos emergidos. 
10 Disciplinaridades são concernentes à: Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 
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